BO GIAO DVC vA DAO TiO
TRIIUNG DJ HOC M
THANH PHO HO CHI MINH

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc

CHIft1NG TRiNH DAO TiO
Ap diing tu khoá tuyn sinh 2019 tr& ye sau
(Ban hành kern theo Quye1t dznh s 1864/QD-DHMngay 28 tháng 8 nàrn 2019
cta Hiêu lrtthng Tru&ng Dai hoc Ma Thành ph H C7ii Minh)

I.

Thông tin tong quát

1.

Ngành dào tao: Lut kinh t

2.

Ngành dào tao ting Anh: Business Law

3.

Mãngành:7380107

4.

Trinh d dào tao: Dai h9c

5.

HInh thüc dào tao: ChInh quy

6.

Th&i gian dào tao: 4 näm

7.

Khi Iuçing kin thrc toàn khóa (tng s tin chi): 125 tin chi

8.

Van b&ng t6t nghip: Cu nhn.

II.

Muc tiêu dào tto

1.

Myc lieu chung

Dào tao cü nhãn Lut kinh t có phm chit chInh trj và thüc trách nhim di vâi xã
hOi, có src khôe, kin thirc và näng 1irc chuyên mon trong linh vrc ngânh Lust kinh t d
phát trin ngh nghip và bàn than trong bi cânh hi nhp và phát trin cia dt niirc.
2.

Myc lieu cu thl

Muc tiêu
ci the

Mota

Kin thuc
P01

Trang b kin thCrc c bàn v tr nhiên, xa hOi và con ngui d phiic vij cho phát
triên nghê nghip và ttj hoàn thin bàn than.

P02

Cung cp kin thCrc 1 thuyt nn tang và thirc tin thuc các linh virc pháp Iut và
1ut kinh té dé giãi quyêt cac van dê chuyên mon.

K nAng
P03

Ghip ngir?Yi hçc phát triEn kl nãng nhn thc, k5' nang thic hành ngh nghip và k5'
nang giao tip Ung xu can thiët thuQc Iinh virc luãt kinh t d thirc hin các nhim
vi chuyén mon tirang xCrng vâi vj trI nghê nghip.

Mfrc tir chü va trách nhiêm
1157

Muc tiêu
cu the

Mota

PO4

Dào to nang Iirc lam vic dc Ip và theo nhOm trong diu kiin lam vic thay di,
chlu trách nhim Ca nhân, trách nhim vâi nhóm trong vic huang dan, truyên bá,
phô biên kiên thüc thuc nganh lut kinh té và giám sat nguâi khác thtrc hin
nhiëm vu.

P05

Giüp ngui h9c xây dirng thrc trách nhim dM vâi cá nhãn, cong dng,
phic vi dat rnràc va dao drc nghé nghip.

thüc

III. Vj trI vic lam sau khi tt nghip
Ngu?ñ hçc sau khi tt nghip có th lam vic ti các vj trI vic lam sau:
1. V tn vic lam 1: Chuyên viên pháp ch trong các doanh nghip trong và ngoãi
nuâc, t churc kinh t& ô cac phông pháp ch, nhân sir, Ban thu k lAnh dao doanh nghip.
2. V trI vic lam 2: Chuyên viên pháp l', thu k nghip v, trq 1 cho 1ut su ti các
Cong ty Lust, Van phOng Lut str, Van phàng Cong chüng, Van phông Thüa phát lai.
Trung tam ban du giá tài san, Trung tam hôa giâi, Tr9ng tài thuo'ng mi, Trq giüp pháp
1, Chuyén viên tu vn a các Trung tam trçi giüp pháp 1 nhà nuâc.
3. V tn vic lam 3: Thu k, Thm -a viên tong Tôa an, Co quan Thi hàh an dan sir;
Chuyen vien, Kiem tra vien trong Viçn hem sat nhan dan, Cong tac phap lut trong co
quan Cong an nhân dan.
4. V tn vic lam 4: Chuyên viên pháp ch tai các b phn: nhân sir, hânh chmnh, tng
hçip, chInh sách, tuyén tmyn pháp lut, thu k lãnh dao a các Ca quan: Hi dông nhân
dan, Uy ban nhân dan, Sâ, phông, ban các cap.
5. V1 tn vic lam 5: Chuyên vién pháp 1 trong các t chi.rc chInh trj - xã hi - ngh
nghiêp, các t chrc quc t& t chirc phi chInh phü (NGOs).
6. Vj trI vic lam 6: Cong tác nghiên cru, báo cáo viên pháp lut trong các co sâ dào
to, don vj sr nghip v linh vrc pháp 1ut, ti.x vn hoch djnh chInh sách cong.
7. Vj trI vic lam 7: Ca hi nâng cao ngh nghip sau khi dáp ing mt s quy djnh
cáa nhà rn.ràc v tiêu chun, diu kién d duçc

cap chirng chi hành ngh hay b nhim

chüc danh nghE nghip:
- LuIt sw- tham gia khóa dào tao ngh lut su, trài qua thii gian tp sir hành ngh
lut su, d?t yéu cu kim tra kt qua tp sir d cp chtng chi hành ngh Lust su.
- Than. p/ian: có thai gian cOng tác thrc tin theo quy djnh, tham gia khóa dâo to
nghip vi xét xr, trãi qua kS' thi tuyn chçn d b6 nhim Th.m phán Qu6c gia.
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- Kièm sat viên: có thñ gian cong tác thirc tin theo quy djnh, tham gia khóa dào tao
nghip vii kim sat, có näng Iirc thrc hành quyn cOng t& kim sat hoat dng tu pháp, trãi
qua k' thi tuyn ch9n d b nhim lam Kim sat viên.
- 1zp hành viên: CO thai gian cong tác thirc tin, tham gia khóa dào tao nghip vi thi
hành an dan sir, dat kt qua kS' thi tuyn chçn d b thim Chp hành viên.

- Gong chfrng viên, Thüa plzát Iqi, Du giá viên: tham gia khóa dào tao, bi duong
nghip vii chuyên mOn, có thi gian cOng tác thrc tin, dat kát qua tp sir hành ngh d
cp ching chi hành ngh theo quy djnh.

- Cong tác giáng dzy p/zap 1ut: sau khi tham gia khóa dào tao, bi duOng nghip vi
chuyên mOn, CO thôi gian cong tác thirc tin theo quy djnh.
IV. Chun du
Mo tä

Chun du ra
Kin thfrc
PLO!

Co cac kin thrc cc bàn v khoa h9c tir nhiên va toán h9c d phân tIch va giài
quyêt các van dê phát sinh trong cong vic và cuc song.

PLO2

Co cac kin th(rc co bàn v chInh trj, pháp 1ut, kinh t và khoa h9c xà hôi,
nhân van cho vic giâi thIch, phân tIch nhung van dê trong cong vic va cuOc
song.

PLO3
PLO4
PLO5
PLO6

Ap ding cac kin thCrc thutc lTnh virc eo sO nganh phü hçp vOi ngành 1ut kinh t.
Ap diing các kin thcrc thuc linh vijc ngành 1ut kinh th trong vic vn dixng,
giãi quyêt cac vAn dê chuyên mon.

Ap ding các kin thCrc thuc lTnh vijc chuyên ngành 1ut kinh t trong vic vn
ding, giãi quyêt các van dé chuyên mon.

Ap ding cac kin thirc thuc linh virc b trq cho ngành Iut kinh t trong vic
4n ding, giãi quyêt các van dê chuyên mOn.

Kj näng
PLO7

Co k näng nh.n thrc và giãi quyt vAn d chuyên mOn phüc tp trong linh virc
pháp 1ut.

PLO8

Co k5 nang thirc hành ngh nghip trong lTnh virc phap 1ut.

PLO9

CO k nãng thrc hành ngh nghip trong lihh virc pháp 1ut kinh doanh, thiiong mai.

PLO 10

Co k5' nãng thirc hành ngh nghip trong linh vrc pháp 1ut thtiong mai quc tL

PLO11

Co k5 näng thirc hành ngh nghip trong ho?t dng tu vAn, thixong lucmg,
hOa giãi, dai din bão v quyên và 19i Ich hgp pháp cüa doanh nghip.

PLO 12

Co k5 näng giao tip noi Va vi&, ngôn ngu vã phi ngôn ngu hiu qua Va lam vic
trong môi trtxng hi nhp.

Nang hjc tu chü và träch nhim
PLO 13

CO nAng hrc lam vic dc 1p va lam vic theo nhOm.
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Mo tã

Chun du ra
PLO 14

Co näng Iirc t chüc thirc hién cong vic và hçc hOi, phát trin ban than.

PLO1S

CO y' thCrc trách nhim và do düc ngh nghip.

V.

IMi tu'çrng tuyên sinh

Thirc hin theo D an tuyn sinh hang näm cüa Tn.r?mg.
VI. Quy trInh dào to, diêu kin tot nghip
1.

Quy trInh dào to

Ch.rang trInh thiic hin theo Quy ch dào tao di h9c h chInh quy theo h thng tin
chi hiên hành cüa Tnr&ng Di h9c Ma Thành ph Ho ChI Minh.
2.

Diêu kin tot nghip

Sinh viên duçic cong nhân tt nghip khi hi dü các diu kiin duçic quy djnh bôi Quy
ch dào tao dai hoc h chinh quy theo h thng tin chi hin hành cüa Tnthng Di hçc Ma
Thãnh ph H ChI Minh.
VII. Cách thLrc dánh giá
Chuang trmnh sCr diing thang dim 10 d dánh giá mon hoc, quy di tl.rcYng dixng
sang dim chü và thang dim 4 theo Quy ch dào to di h9c he chinh quy theo h thng
tin chi hin hành ca Tnr&ng Dai h9c Ma Thành phô 1-Jo ChI Minh.
VIII. Ni dung chtro'ng trInh
1.

Cu trác chirong trInh
Sotinchi

STF
1.

Cu trüc CTDT
Kin thuc giáo dtic di cirong

TOng s6

Bat buic

Tir chçn

T'I
(')

38

23

15

30.4%

1.1.

Lj luán chInh frj

11

11

0

12

Kitn thzc kinh t ludi va khoa hoc xã hôi
nhán van

6

0

6

1.3.

Kiin thi'rc loan, tin hoc và khoa hoc 1w
nhzen

9

0

9

1.4.

Ngoaingit

12

12

0

1.5.

Giáo duc tht c/wit

3

1.5

1.5

1.6.

Giáo duc quc p/wing — an ninh

8

8

0

Kiên thfrc giao diic chuyên nghiép

77

61

16

2.

61.6%
4157

S tin chi
STT

Câu true CTDT
Tong so

Bt buc

Tu chon

2.1.

Kién thzc ccr sá (khi nganh, nhónz nganh,
nganh)

20

20

0

2.2.

Kkn thzc ngành

23

21

2

2.3.

Kkn thz'rc chziyên ngành

25

17

8

2.4.

Kfn t/ilrc bá trcr

9

3

6

10

4

6

Thtrc tp tt nghip và Khóa lun t6t
3.
nghip (hoc mon thay th)
3.1.

Thrc tap tt nghiep

4

4

0

3.2.

Khóa lun tch nghiep

6

0

6

3.3.

MOn thayth

6

0

6

125

88

37

Tngcng
2.

STT

2

Ten mon hoc
(Tiéng Vit/Tiêng Anh)

Ma mon
h9c

L Iuãn chInh tn
Trit hoc Mac - Lenin
Marxist — Leninist Phylosophy
Kinh t chInh tn Mac - Lenin
Marxist — Leninist Political Economics
Cht nghia Xä hi khoa hc
Scientific Socialism
Tu tuàng H ChI Minh
Ho Chi Minh Ideology
Lich sCr Dãng Cong san Vit Nam
History of Vietnamese Communist Party

100%

Khôi hrç'ng kiên thtrc
L thuyét

Thtrc hành

31.5

6.5

10.5

0.5

P0L11304

3

P0L11205

2

P0L11206

2

P0L11208

1.5

POLl 1207

2

b) Kin thüc kinh t Iut, khoa hçc xa hi Va nhân van

6

Ch9n trong danh mvc các mOn hc sau:
3

Kinh t — Khoa hoc xã hôi nhân vAn
6

8.0%

Ni dung chtrong trInh

1. Kién thuc gião dic di cwnig
a)

TI

Kinhthhcdaicuong
Basic Economics

5EA52301

3

Kinh t vi mO 1
Microeconomics i

ECONI3O1

3

0.5

Ghi
chu

Ten mon hçc
(Tiêng ViétITing Anh)

STT
8
9
10

12
13
1

Kinh t vi mô 1
Macroeconomics 1
Nguyênlktoan
Principles of Accounting
Quin trj hçc
Principles of Management
Giao tip trong kinh doanh
Business Communication
Xi hOi hQc di cuong
Introduction to Sociology
Tâml9hçcdicuang
introduction to Psychology
Di cuang vAn hoá Viêt Nam
Introduction to Vietnamese Culture

Kh6i Itrçng kin thirc

MA mon
h9c

Ly thuyt

ECON 1302

3

ACC01325

2

BADM 1364

2

BADM 1368

2

S0C11301

3

S0C11317

3

VIETl3O5

3

15

An sinh xi hi
Social Welfare

SWOR13O2

3

16

NhAnh9cdicuang
Introduction to Anthropology

SOCU316

3
3

Pháp lut
17
18

Phaplutdicuang
Introduction to Law
Llun nhinuâc vipháp lut
Theories of State and Law

ThLrc hành

GLAW13I5

3

BLAWI3OI

3
7

c) KiEn thuc toán, tin h9c vi khoa hçc hr nhiên

2

Ch9n trong danh miic các mon hçc sau:
3

Toán vi logic h9c
19
20
21
22
23
24

GiiitIch
Analytics
Di s tuyn tInh
Linear Algebra
Xác suit vi thng kê
Probability and Statistics
Th6ng ké áng dmg
Business Statistics
Logic hçc
Logics
Tu duy phan bin
Critical thinking
Khoa hcc tr nhiên va môi truäng

MATH1314

2

MATH 1313

2

MATh 1315

2

BADM 1377

2

ACC01328

3

BLAW 1309

3
-

2
6j57

chu

Ten mon hoc
(Tiêng VitTFiêng Anh)

srr

Khi ltrqng kin thtrc

Ma mon
hçc

L thuyt

25

HOa di cucmg
General Chemistry

CHEM 1303

2

26

Sinhhpcc1iciwng
General Biogly

B10T1240

1

27

Con ngiraivàmôitrueing
Human Environmental Interaction

B10T1341

2

Tin hçc

2

28

Tin h9c di cucmg
Information Technology Basic

COMP 1307

2

29

Tin hçc ing dung
Applied Computer Science

C0MP2403

2

30

Nhâp mon tin h9c
Intioduction to Informatics

ITEC 1401

2

d)

Ting Anh (hoc ngoi ng& phy)

31
32

e)

Ting Anh nâng cao I
Academic English 1
Ting Anh nãng cao 2
Academic English 2
Ting Anh nâng cao
Academic English 3
Ting Anh nâng cao '
Academic English 4

Tht.rc hành

1

8

4

GENG 1339

2

1

GENG 1340

2

1

GENG 1341

2

1

GENG 1342

2

1
3

Giáo duc the cht
BAt buc
Giáo duc th chat 1
Physical Education I

PEDUO2O1

1.5

Giáo diic th chAt 2: Chçn 1 trong các mon sau day:
GDTC2 - Bong chuyn
Physical Education 2-Volleyball

PEDUO2O2

1.5

GDTC2 - Bong dá
Physical Education 2-Football

PEDUO2O3

1.5

GDTC2 - CAu lông
Physical Education 2-Badminton

PEDUO2O4

1.5

GDTC2 - VO thuãt
Physical Education 2-Martial art

PEDUO2OS

1.5

40

GDTC2 - Bong bàn
Physical Education 2-Table-tennis

PEDUO2O6

1.5

41

GDTC2-Bcri li
Physical Education 2-Swimming

PEDUO2O7

1.5

36

38

Ghi
chu

Ten mon hçc
(Ting Vit/'Fing Anh)

STT

42

GDTC2 — Bong r6
Physical Education 2 — Basketball

f)

GiáodicquócphOng-anninh
Giaodiicqu6cphong
Military and Defense Education

Ma mon
hçc

Kh6i Iuqng kiin thirc
Ly thuyt

PEDUO2OS

Thyc hanh
1.5

8
8

DEDU18O1
56

21

13

7

BLAW13I3

2

1

BLAW 1314

2

1

Luât hinh sr
Criminal Law

BLAW 1316

2

1

Lut dan su I
CivilLawl

BLAWI3IS

2

1

Luât dan sr 2
Civil Law 2

BLAW1321

2

Luâtth t1ng dan sir
Civil Procedure Law

BLAW1325

2

1

50

Lutttngh1nhsigr
Criminal Procedure Law

BLAW1222

I

I

b)

Kinthucnganh

17

6

BâtbuOc

15

6

2. Kiin thfrc giáo disc chuyên nghip
a)

Kin thüc co sO (khi nganh, nhóm nganh, ngãnh)
Btbuôc

45
46

48

Luât Hin pháp
Constitutional Law
Lut hânh chmnh va T tIng hành chInh
Administative Law and Adminstrative
Procedures

51

Pháp lust v các loi hinh thucmg nhân
Law on Business Organisations

BLAW 1323

2

1

52

Pháp lut v hot dng thuang mi
Law on Business Activities

BLAW 1326

2

1

Phá san va giãi quy& tranh chip
Law on Bankruptcy and Dispute Settlement
Luât dt dai
Land Law

BLAW22O2

2

BLAW1324

2

Cong pháp qu6c th
Public International Law

BLAW33O1

3

lLrphapquocte
Private International Law

BLAW1327

2

56

1

1

Ghi
chu

Ten mon hoc
(Ting Vit/Ting Anh)

STT

-

K9 näng son thão van bàn
Drafting Legal Documents

58

K5 nang vit và nghien ci'ru pháp I'
Legal Writing anh Research

Ly thuyêt

Thtrc hành

BLAW 1228

1

1

BLAW 1229

1

1

Tuchçn:
Chçn 1 trong cac mon sau:
Lut hon nhân và gia dInh
Marriage and Family Law
60
61
c)

Kh6i Itrong kin thuc

Ma mon
h9c

2
BLAW 1203

2

GLAW3317

2

1

GLAW1219

1

1

Kinthfrcchuyênngãnh

18

7

Bat buoc

10

7

Luât thi hành an dan W
Law on Enforcement of Civil Judgments
Pháp1utvgiaodjchbáodãm
Law on Secured Transactions

62

Lutlaodng
Labour Law

BLAWI317

2

1

63

Luât thu
Tax Law

BLAW233O

2

1

°

Lut thsong mi quôc té
International Commercial Law

BLAW23 19

2

1

65

Luât sâ hi:tu trI tue
Law on Intellectual Property

BLAW233 1

2

1

66

Luât canh tranh
Competition Law

BLAW2332

2

1

6

Thirc hành ngh nghip nganh Lut kinh té
Practice Training (Business law)

BLAW2233

TLrch9n:
Chçn 8 tin chi trong các mon sau:

2
8

68

Lut môi truOng
Environmental Law

BLAW42O7

2

69

Luât dâu tir
Investment Law

BLAW42O6

2

70

Lut ngân hang
Banking Law

BLAW22O3

2

71

K5 nang son thão hqp dong
Contract Drafting Skills

BLAW33 11

2

BLAW42OS

2

BLAW3310

2

72
'

Luât kinh doanh bão him
Law on Insurance Business
Lut kinh doanh bat dng san
Law on Real Estate Business

1

Ghi
chu

Ten mon hoc
(Ting Vit/Tiéng Anh)

STT

75
76

Pháp lut v xuAt nhp khu
Import & Export Law
Pháp lut v chi'rng khoán và thl trueing chirng
khoan
Law on Securities and Stock Exchanges
Luât thwing mi din tu
Law on E-commerce

Kh6i hrqng kin thuc

Ma mon
hQc

Ly thuyt

BLAW42O2

2

BLAW32O2

2

BLAW32I2

2

Thirc hành

77

Pháp lut v lut su, k näng tu vn pháp lut
vâ tranh tng
Lawyers, Legal Advice and Litigation Skills

GLAW33 16

2

78

Pháp lut cong dng ASEAN
ASEAN Law

GLAW33O3

3

d)

Kiên thuc b tro'

8

1

Bt buôc

2

1

2

1

80

Ting Anh nâng cao
Academic English 5
Tuchon:
Chn 6 tin chi trong các mon sau:
Luât ngân sách nhà flUo'C
State Budget Law

GENGI343

1

6
BLAW 1205

2

81

Luât hoc so sánh
Comparative Law

BLAW42O 1

2

82

Lich sCr nhà nuàc va pháp lut
History of State and Law

BLAW 1302

3

83

Nguyênl'ktoan
Principles of Accounting

ACC01325

2

1

84

Quãn tn hoc
Principles of Management

BADM 1364

2

1

85

Marketing can ban
Principles of Marketing

BADM 1372

2

1

86

Hành vi t ch(rc
Organizational Behavior

BADM 1370

2

1

87
88
89
90

Kinh th xây dmg
Engineering Economy in Construction
Quãn tn nhân kic
Human Resource Management
Phát trién cong dông
Community Development

CENG23 19

3

BADM 1366

2

1

SW0R2320

2

1

Giâi và phát trién
Gender and Development

SW0R2336

3

10J57

Ghi
chu

STT
91
92

Ten mon hoc
(Tiéng Vit/Tiéng Anh)
HinhpkinhtkhuvrcDOngNamA
Economic Integration in Southeast Asia
Quan h cong chüng
Public Relations
Giao tip lien van hOa
Cross Cultural Communication
Phat triM san phm CNSH
Biotechnology Product Development
Quãn 19 mOi truông
Environmental Management

96

98

Dinh during nguii
Human Nutrition
Thucxng mi din
E — commerce
H thMg hoch dlnh ngun ltrc doanh nghip
Enterprise Resource Planning System
Tài chInh nhân
Personal Finance

100
101
102
103
104

Thu và hoat dng kinh doanh
Tax and Business Operations
Giao tip lien van hóa (tiMg Anh)
Intercultural Communications
Dam phán trong kinh doanh (tiMg Anh)
Business Negotiation
Giao tip trong kinh doanh (tiMg Anh)
Business Communication
QuãntrjtaichInh
Financial Management
Tài chinh doanh nghip I
Corporate Finance 1

106
107
108
109
110

TàichInhqu&tE
International Finance
K toán tai chmnh 1
Financial Accounting I
Kim toán 1
Auditing I
Thanh toán qu6c té
International Payment
Théngk(rngdizng
Business Statistics

Kh6i hrçng kin thuc

Ma mon
hçc

Ly thuyt

Thirc hành

SEASI33S

2

1

BADM 1369

2

1

SEAS2333

2

1

B10T4242

1

1

B10T2243

1

1

B10T3224

2

BADM 1373

2

1

ACCO 1355

2

1

FINA 1330

2

1

F1NA233 1

2

1

ENGL 1272

1

1

EN0L2237

1

1

ENGL2238

1

1

F1NA1328

2

1

FINA 1329

2

1

F1NA2335

2

1

ACCO 1326

2

1

ACCO 1329

2

1

F1NA2343

2

MATh1377

2

I

Ghi
chu

Ten mon hoc
(Tieng Vit/Tiêng Anh)
111
112

113

114
115

TintvaNganhàng
.
Monetary Policy and Banking
Quãn trj chin 1ixçc
Strategic Management
Kinh doanh quc tE
International Bussiness
CD: hi nhp kinh tê quôc té tai Vit nam
Vietnam's Integration In International
Economics
Marketing quôc tê
International Marketing
Khâi nghip
•
Entrepreneurship

Ly thuyt

F1NA2333

2

BADM 1380

2

BADM 1385

2

1

BADM2383

2

1

BADM 1390

2

1

6

4

3. Thyc tp và khóa luân tt nghip (hoc mon thay the)
116

Thirc tp t& nghip
Internship

Kh 6 i kroiig kin thwc

Ma mon
h9c

Ghi
chu

Thyc hành

4

BLAW4899

Khóa lun t& nghip
BA thesis
Hoc mon hçc thay th Khóa Lun t& nghip
bâi 6 tin chi tr nhUng mon sau:

117

(a) Các mon hc tir chn thuc kiEn thüc ngành,
và kiên thüc chuyên ngành cüa ngành Lut
Kinh tê;

BLAW4699

6

(b) Hoc các mOn hc thuc kin thüc chuyên
ngành trong chucrng trmnh dào tio ngành Lut;
Ltru : Các mOn hçc thuôc (a), (b) không thrçic
trIng vâi mon hc cia hçc (bat buc, tir chn, bô
trq) cüa chuong trinh dào to nganh Lut Kinh
té.
Tang cong: 125

93.5

31.5

Ghi chü:
1- Sá tin chi lit chçin trong phcn kkn zhz'tc ngànWchuyên ngành so vái sá tin chi
bat buôc (kliong tin/i sa tin chi dã dirac sñ dung (hay th khóa luán tt nghiep,):
10/38 (dqt tj I 26,3%).
2- T le tin chi t/zwc hànWl thuytt trong khi kkn thác ngành, chuyên ngành:
13/35 (d91 tj I 3 7,1% so vsuri sd tin chi lj thuytt).
3- Khoa dã dieu chinh khdi hrcrng kkn ihzc co sà ngành tir chi có 01 mon 3 (In
c/if 'Lut Hin pháp,), nay tang them 6 mOn hQc 'thành 7 mOn: 20 tin chi,).
4- Vé nOn hoc tiên quydt: Luát kinh doanh bd, a'óng sOn ('mOn lien quyeI: Luát
Dat dai).
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5- Dl dam báo öã s tin chi tIch Ifly ii thilu iheo quy djnh &i v&i các mon h9c
tw ch9n thuç5c kiln thik ngành, kiln ihzk chuyên ngành, và kiln thzk bd lrq,
sfnh vien có thl ch9n các mOn hQc tt chQn k/the nhau thy ihuc tdng s1 tin chi
cia dituc tIch lüy trzthc do.
IX.

Kê hoach giãng dy ('dit kiln)

STT

Ten mon h9c

Ma mon
hoc

Khi
Ghi
kiên thtrc
chü
(LT, TH, Ttr hoc)

HQCKY1
Mon bAt buc:
1

Ting Anh nâng cao 1

GENG 1339

3 (3,0,6)

2

Ting Anh nâng cao 2

GENG 1340

3 (3,0,6)

BLAW13O1

3 (3,0,6)

BLAW13O9

3 (3.0,6)

COMPI3O7

3 (2,1,5)

P0L11304

3 (3,0,6)

Pháp lut (tr chQn):
L 1u.n nba nuâc vâ pháp luât
Toán và logic hQc 'tt ch9n,):
Tu duy phán bin
Tin hQc (1w ch9n):
Tin hçc di ctrang
HQCKY2
1

Trit h9c Mac - Lenin

2

Lut hin pháp

BLAWI3I3

3 (2,1,5)

3

Ting Anh nâng cao 3

GENG 1341

3 (3,0,6)

4

Ting Anh nang cao 4

GENG 1342

3 (3,0,6)

5

Giáo dçic quc phOng

DEDU1SO1

8 (0,8,8)

6

Giáo diic th chAt 1

PEDUO2O1

1.5 (0,1.5,1.5)

7

Lutdân sr 1

BLAW13I5

3(2,1,5)

HQCKY3
I

Lut hlnh sv

BLAW1316

3 (2,1,5)

2

Lut hành chinh va T6 tirng hành chmnh

BLAWI3I4

3 (2,1,5)

GENGI343

3 (3,0,6)

Mon bi buc kiln zhzk bd 1ro:
3

Ting Anh nâng cao 5.

HQCKY4
Kinh il — Khoa hoc xii h5i nhán vim (lu chon):
I

Kinh té h9c di ctrang

SEAS23O1

3 (3,0,6)

2

Luât dan str 2

BLAW1321

3 (2,1,5)
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STT

Ten mon hçc

Mãmon
h

Kh6i hrçrng
kien thLrc
(LT, TH, T.r hQc)

1

Lut thuong mi qu6c t

BLAW23I9

3 (2,1,5)

2

Luât cinh tranh

BLAW2332

3(2,1,5)

3

Mon lit chQn chuyên ngành 3

Ghi
chñ

2 (2,0,4)

(*)

HQC KY 10

1

MOn 1w chQn chuyên ngOnh 4

2 (2,0,4)

(*)

2

MOn ut chQn kiln thic bl trq 1

2 (2,0,4)

(*)

3

MOn tr chgn kiln thzc bô trq 2

2 (2,0,4)

(*)

4

MOn tt chQn kiln thsc bl trV 3

2 (2,0,4)

(*)

5

MOn hQc ihay thl KhOa lun fIt nghip 2

2 (2,0,4)

(*)

6

MOn hgc ihay thl Khóa luán tot nghiep 3

2 (2,0,4)

(*)

HQC KY 11
Thirc tp t& nghip
Inters hip

BLAW4899

4 (0,4,4)

BLAW4699

6 (6,0,12)

Khóa Iun t& nghip
BA thesis
Hoc mon hçc thay th Khóa Lun t& nghip
bâi 6 tin chi tr nhUng mon sau:

2

(a) Các mOn hQc tu chon thuôc kin thcrc
2.1 nganh, và kin thc chuyên nganh cüa
nganh Lut Kinh té,
(b) Hoc các mon hoc thuôc kin thrc
2.2 chuyên ngãnh trong chtrang trInh dào
to ngành Lut;

Lu-u Các mOn hQc thuôc (a), (b) không dzrçrc
lràng v!ri mOn hoc dã hoc (bat buóc, 1w chon,
hO trçr,) cua chirang trInh dào (go ngành Luát
Kinh lê.
Ghi chü:

• LT: L thuylt; TH: Thu-c hành;
• (*): sl tin chi cO ihl là 2 tin chi hoãc là 3 tin chi (thy thu5c tlng sl tin chi da ditcic tIch
112y,).
X.

Ma trn các mon hQc và k näng (Phu luc 1)

XI.

Hiróng dn thirc hin chirong trInh (Phu luc 2)

XII. Mo ti mon hoc
Mon hQc: Triet hçc Mac — Lenin
15 5 7

Ma mon hpc: P0L11304

SO tin chi: 03

Diéu kin tiên quyt: Không
Mo tâ torn tAt: Trit hQc Mác-Lênin là mit trong ba b phn cAu thành cüa Chü
nghia Mác-Lênin — mon hc bAt buc trong chrnng trinh dào to cüa khi di hçc trong Ca
nuaC.
Trit hçc Mác-Lênin là nhng nguyôn l trit hpc ca bàn do C.Mác, Ph.Angghen
và V.I.Lénin vit nén trén co sâ ké thüa sang to và phát trin tinh hoa trit hçc nhán loai,
tng kt thi.rc tin va tn tu thii dai; là the gii quan duy vt khoa h9c và phixang pháp
lun bin chirng, cách mang; là nhung quy lut chung nhAt cüa sr vn dng và phát trin
cüa th giói nói chung và sr vn dng và phát triên cia xA hi nOi riêng.
'ii' nghia — phtrrng pháp Iun sâu sAc thrçc n'lt ra tr vic nghiên ciru Trit hçc MacLenin có giá trj djnh hithng dung dAn cho mi hoat dng nhn thüc và thirc tin cüa con
ng.r?i.

Mon hoc: Kinh t chInh tn Mac — Lenin
Ma mon hoc: P0L11205

S tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã tOrn tAt: Ni dung chucing trInh gm 6 chucmg: Trong do, chucing I bàn v
di tuçlng, phucrng pháp nghiên cru và chrc nang cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin. Tü
chucing 2 dn chtrcrng 6 trinh bay ni dung ct lOi cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin theo
rnic tiêu cüa mon hçc. Cu th các vn d nhii: Hang hóa, th trumg và vai trO cüa các chU
th trong nn kinh t thj tnithng; San xut giá trj thng du trong nn kinh t thj trtthng;
Canh tranh và dc quy&n trong nn kinh t& thj tmng; Kinh tê thj trx&ng djnh huâng xA
hi chü nghia và các quan h lqi Ich kinh t Vit Narn; Cong nghip hóa, hin dai hóa và
hi thp kinh t quc té câa Vit Nam.

Mon h9c: Chü nghia xa hi khoa hçc
Ma mOn hoc: P0L11206

SO tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Trit hoc Mac — Lenin, Kinh t chInh trj Mac — Lenin
MO tA torn tat: Mon hçc chU nghia xA hi khoa h9c là mt trong ba b phn hqp
thành cüa chü nghia Mac — Lenin, là kt qua cüa sir vn diing th gi&i quan, phwmg pháp
lun trit hçc Mac — Lenin và nhQng hçc thuyt cüa kinh té chinh trj Mac - Lenin vào vic
I6l1' '

nghiên cru quy lust tt yu cüa si,r ra dôi hinh thai kinh t xA hi cong san chü nghia;
nhctng vn d& chInh trj - xâ hi có tInh quy 1ut trong tin trInh cách mang xã hi chü
nghia trên th giâi và trong di sang hin thirrc a Vit Nam hin nay.

Mon h9c: Tir tu'&ng Ho ChI Minh
So tin chi: 02

Ma mon hoc: P0L11208
Diu kin tiên quyt: ChU nghia xã hi khoa hçc

Mon h9c ti.r tiâng H ChI Minh dtiçic t chirc giáng day cho sinh viên näm thir hai
cüa chuong trIrth dào tao Dai hçc. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhQng kin thüc v ni
dung quan dim cüa H ChI Minh v nhüng vn d cc bàn cüa cách mng Vit Nam; V
Dâng Cong san và nhà nuâc Vit Nam; V di doàn kt dan tc và doàn kt qu6c th; V
van hóa, dao thrc, con ngtthi, trong do ni dung ct lOi là dc 1p dan tc gn 1in vâi chü
nghia xã hi.
Qua mOn hoc nay sinh vien dtrçc nâng cao bàn linh chinh tij, yêu cuóc, trung thành
vai mic tiêu, 1 ttrâng dc 1p dan tc gn 1in chü nghia xã hi; thy dtrçc trách thim
cüa bàn than trong vic hçc tsp, rèn 1uyn d gop phn và xây drng và bào v T quc.

Mon h9c: Lch sir Bang Cong san Vit Nam
Ma mon hoc: P0L11207

S tin chi: 02

Diu kin tiên quyt: Chü nghia xà hi khoa hçc
Mon hçc trang b cho sinh viên sir hiu bitt v di tucYng, miic dIch, nhim

yin ,

phixcing pháp nghiên thu, h9c tp mon Ljch sCr Dàng Cong san Vit Nam và nhUng kin
thüc ca bàn, ct lOi, he thng v sinr ra di cüa Dàng (1920 - 1930), qua trInh Dàng lãnh
dao cuc du tranh giành chInh quyn (1930 - 1945), lãnh dao hai cuQc kháng chin chng
thl:rc dan Pháp và d quc M xâm lugc, hoàn thành giãi phóng dan tc, thng nht dAt
ntrOc (1945 - 1975), lath dao câ nuâc qua d len chü nghia xã hi và tin hành cong cuc
di mói (1975 - 2018). Qua do kh&ng djnh các thành cOng, nêu len các han ch, tong két
nhUng kinh nghim v& sr lãnh dao each mng cüa Dãng d giüp ngithi bce nâng cao nhn
thüc, nim tin di vâi Dáng và khá näng vn dining kin thüc dã hçc vào thinrc tin cong tác,
gop phn xây dirng và bão v T quc Vit Nam xa hi chü nghia.

MOn hoc: Kinh t hc di cu'crng
1715

Ma mon hçc: SEAS23O1

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt: Không
Mo tã torn tat: Kinh

th h9c dai cwing là trang bj cho sinh vién nhing kin thüc ca

bàn trong phân tIch kinh t vi mô (cci ch vn hành trong nn kinh t thj trixng; các mô
hInh ra quyt djnh cüa các tác nhân riêng lé trong nn kinh t: nguäi tiêu dung và nhà san
xuât;...) và các cong ci cAn thit d phân tIch các vAn d kinh t vi mô (san luvng, 1m
phát, thAt nghip,...)

Mônh9c: Kinhtvimô 1
Ma mon hoc: ECON 1301

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tà torn tat: Trong nn kinh t k hoach hoá tp trung, các quyt djnh v phân b
ngun hrc duçic các nhà hoch dinh tr Trung uing dua ra. Ngucxc Iai. trong nén kinh té th
tru?Yng, cac ngun lrc duçrc phân b thông qua ca ch giá cã. Trong nn kinh th thj tnx&ng,
các quyt djnh lien quan dn tiéu dung và san xuAt du ducic phi tp trung hoá: các h gia
dInh tir quyt djnh v vic phãi lam bao nhiêu Va tiêu dung cái gI; trong khi do các doanh
nghip tir quyt djnh phâi san xuAt cái gI, bao nhiêu và san xuAt nhtr th nào.
Ni dung mon hçc nay gm CO bn phAn chInh.
Trong phAn dAu sê giOi thiu mô hInh cung, cAu dcrn gian và hot dng cüa thj
tnthng. Ngoai ra, khái nim thng du tiêu dàng, thng dii san xuât cüng sê duçic gi&i thiu
và dung d phân tIch tác dng cUa chInh sách kim soát giá, chInh sách thud và trçl cAp cüa
chinh phü.
PhAn thir hai cüa mon hoc nghiên ciru v 1 thuyt lip ch9n cüa ngi.thi tiêu dung và
tr nh&ng nguyen tc ca bàn trong vic t& uu hoá hành vi cüa ngi.thi tiôu dung sê xây dung
dng thtrc cüa du&ng cAu thj trithng.
PhAn thir ba nghién cru v hành vi cüa doanh nghip theo mt trInh tr logic tü I
thuyt san xuAt dn 1 thuyt chi phi và nguyen tAc ti da hoá lcii nhun. Cui cüng là xây
drng dithng cung cüa doanh nghip và dthng cung thj tnii?ing trong mt ngành cnh
tranh.
PhAn thCr ttr cüa mon hQc së trInh bay các mô hInh ye Dc quyén, dc quyên nhóm
Va ctnh tranh dc quyn d hoàn chinh vic nghién ciru các cAu trüc thj tnthng san phAm.
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Mon h9c: Kinh té vi mô 1
Mãmôn hoc: ECONI3O2

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tat: Vôi nhung kin thüc ca bàn v Kinh t hçc vi rnô duçc cung cp
trong mon h9c nay, sinh viên cO th hiêu dixçic ' nghia ca các chi tiêu kinh té vi mô c
bàn (nhu GDP, GNI, CPI, tOc di tang truâng kinh t t l lrn phát,...), cách thüc hInh
thành lãi sut trên thj tnx&ng tin t, cüng nhu vic ngãn hang trung ucing dung lãi sut
chit khu, dr trct bt buOc và hot dng nghip vi thj tru&ng ma nhix là các cOng ci lam
thay cMi cung tin trong nn kinh t. Ngoài ra, sinh viên cOn có th phân bit chrçic sir khác
nhau gitra các khái nim rnt giá - len giá, nâng giá - phá giá cüa mt dng tin và giài
thIch duçic sr hmnh thành t giá hM doái trén thj tru&ng ngoi t và cách ma chInh phü có
th can thip vào thj tnthng ngoi t trong tüng cci ch t' giá hM doái.
Trén Co sâ n&m bt san krqng can bang duçic xác djnh nht.r th nào trong mO hInh
s nhân cua Keynes, kt hcp vâi các kin thüc trong thi truäng tiên t và th trithng ngoai
té, sinh viên

se

duçc giai thiêu mô hInh IS-LM, mO hInh tng cung- tOng cu d cO th

hiu duçvc khi chInh phü thrc hin chInh sách tin t và chInh sách tài khóa thI san 1uçrng
quc gia, 1m phát và that nghip bj ành hi.râng nhu th nào. Cui cüng, cüng thông qua
mô hInh t6ng cung-tirng cu, sinh viên cO th giài thIch dtrçic rni quan h giUa lam phát
và that nghip trong ngn han và dài han.

Mon h9c: Nguyen I' k toán
Ma mon hoc: ACCO 1325

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat: Mon hpc trang b nn tang kin thrc co bàn v k toán d sinh vién
d9c và hiu duçic thông tin k toán và mO tã duçic qui trinh k toán trong rnt doanh
nghip, phic vi cho viéc ra các quyt djnh v quãn l, tài chInh. Ngoài ra, mOn h9c cOn
trang bj mt s k thut cüa k toán nhu tai khoân, ghi s kép, tinh giá, d thrc hành
nghiép vu k toán trong doanh nghip thuong mai và doanh nghip san xuát.

Mon hoc: Quãn tn hQc
Ma s mon hoc: BADMI364

S tin chi: 3

Diu kiên tién quyêt:
1915

Mo tà torn tt: Mon Quân trj h9c là mon h9c nn tang ciia ngành Quàn trj kinh
doanh, së duoc h9c du tiên trong chuang trInh, giüp sinh viên có các kin thirc ct löi v
quân trj. Trén Co sâ nn tang cüa quân trj hoc, sinh viên së hoc các mOn hçc nhr: Quân trj
nhân ltrc, Quân trj marketing, Quân tn du an, Quân tn chin hrqc, và rt nhiu các mon
h9c ngành và chuyên ngành khác.

MOn hçc: Giao tip trong kinh doanh
StInchi: 3

MâsmOnhoc: BADMI368
Diu kiin tiên quyt:

Mo tá torn tat: Bit cách sr dting các phi.rong tin giao tip bang Ru, giao tip
không läi qua ánh mt cr chi, và qua các van bàn trén giy cüng nhii trên Internet là rt
cn thit vài nhà quãn trj. Trong thrc t& sir thành cOng cUa nhà quãn trj tüy thuc rt
nhiu vào khà nang truyn dit ti.r ti.râng bang Ryi nói cUng nhu b&ng van bàn sao cho có bài
bàn, süc tIch, hcip l d có th thuyt phic duçrc cp trên, cp duri, dng nghip, hoc các
di tác kinh doanh hiu và chip nhn nhng d xut hoãc nhitng d nghj cüa mInh. Mon
hçc Giao tip trong kinh doanh giOp cho sinh viên bitt và thxc hành các k' nang giao tip
d có th tr tin và thành cOng trong giao tip và dam phán vi m9i ngtthi, dc bit là vi
di tác kinh doanh.

Mon hçc: Xã hi hçc dii cLrong
S tin chi: 3

Ma mOn hoc: SOCI13O1
Diu kin tién quyt:

Mo tã torn tat: Mon h9c nay cung cp mt s khái nim co bàn cüa xã hi hçc. Day
là mon hçc nn tang d sinh viên có th hoc các mon tip theo nhu Ljch scr XHIH

va

cac 1

thuyt xã hi hçc hiên dai, Phucung pháp nghién ciru trong khoa hçc xã hi...
Cung cp nhiing khái nim can bàn cüa xâ hi h9c, giài thiu rnt s chü d, l)'
thuyt, phiiong pháp ccu bàn cüa xã hi h9c. Dng thai sinh viên thrc t.p phân tIch mt s
vn d xã hi bang cách vn diing các l thuyt, khái nim dã h9c.
Sau khi h9c xong mOn nay, sinh viên có hiu biêt ban dâu
thuyt xã hôi hçc và dc dim cüa li nhIn
bitt v các yu t cu thành
hiu các

loai

xa

xa

ye

các lôi tiêp cn I

hi h9c; v phuong pháp xã hi hoc; hiu

hi và van hóa; hiu duoc các yu t cu thành nhân cách;

hInh t chirc xA hi và djnh ch xä hi; hiu sir phãn tAng xà hi; hiu bitt V
A
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hin tuqng 1ch 1c xA hi; bit duçc các 1oi hInh hãnh vi tp th và các phong trào xà hii
vã cui cüng hiu bitt v bin chuyên xã hi và qua trInh hin di hóa.

Mon hçc: Tam 1 hQc d*i cLrong
Mämôn hoc: S0C11317

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tt: Mon Tam 1y h9c di ciiang là mOn hQc nn tang cung cp các kin
thrc ca bàn v tam 1 cho sinh viên. Mon nay sê giüp sinh viên hiêu duqc dOi tircing,
phwmg pháp nghiên cru cüa tam i h9c dai ci.rang; bàn cht cüa các hin tuqng tam 1;
các khái nim va thu.t ngir co bàn trong tam i h9c cüng nhir phn nào 1 giãi drçic ca sâ
than kinh cüa các hin tuqng tam i. Day là mon h9c tin d truàc khi sinh viên tip cn
vâi khi kin thüc chuyên ngành.

Mon hpc: Di cirong van hóa Vit Nam
Ma mOn h9c: V1ET1305

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tà torn t&t: Mon hçc nay cung cp cho sinh vién nh&ng kin thüc nn tang v
van hoá Vit Nam. Giüp sinh viên hiu rO han van hoá cüa dan tc mInh d tü do nhn
thüc dung nhüng giá tr van hóa truyn thng cüa Vit Nam. NhIn lai bàn sc và tInh cách
vAn hóa cüa dan tc d bão tn, xây drng và phát trin nn van hóa Vit Narn tién tin,
dam dà bàn sc dan toe.

Mon hoc: An sinh xã hi
Ma mOn hçc: SWORI3O2

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
MO tà torn tat: Mon hQc cung cp cho ng.thi h9c các kin thüc ca s& d có the hpc
tt các mon chuyên ngành nhir CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Phát trin cong dông,... Mon
h9c d cp v h thng an sinh xA hi trên th giâi và tai Vit Nam dng thii cung cAp
cách nhIn khái quát han, toàn din han, dy dü han và khoa h9c han dA giài thIch, din
giãi bi cánh hInh thành mt S6 vAn d xa hi ma xa hi Vit Narn dang d61 mt nhi.r cac
vAn d cüa ngtr&i cao tu6i, ngl.räi khuyt tat, mi darn, ma tüy, nghèo dói, di dan lao
dng,...
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Mon hoc: Nhân hçc diii ctrffng
MA mon hoc: S0C11316

So tin chi: 3

Diéu kiên tiên quyét:
Mo tA torn tat: Nhân h9c di ctrang ma mOn hçc nn tang dành cho sinh viên cac
ngành thuc linh virc khoa h9c xA hi và nhân vAn. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhUng
kin tht'rc v các vn d ccx bàn nht lien quan dn cuc sng con ngithi nhu qua trInh tién
hóa cüa loài ngtthi v mat sinh h9c và vAn hóa; các giá tn do con ngtthi tio ra và tãc dng
manh rn dn xA hi loAi ngithi nhx vAn hóa, ton giáo, ngôn ngü...; các to chirc xã hi ma
con nguäi là thành vien nhu tc ngu&i, các hip hi, than tc — hon nhân — gia dinh...
Nhãn hçc xern xét tt cã các vn d do dã tác dng dn cuc sng con ngtthi trong cAc xA
hi khác nhau nhu thE nao.
Thông qua mon hoc, sinh viên së có kiEn thüc tOng quát yE con ngithi di.râi cách
tiEp cn toàn dién cUa Nhân h9c dE có nEn tang kiEn thüc h9c tp các mon hçc khác trong
chucxng trinh dào t?o.

Mon h9c: Pháp Iut di ctrong
MA mon hoc: GLAW1315

So tin chi: 3

Mon h9c truâc: Không
Mo tà tOrn t&t: Mon h9c Pháp lut di ctrcxng là mon hQc trong khi kiEn thrc giáo
diic di cilong. Mon h9c trinh bay nhCng khai nim ccx bàn yE Nhà mxâc và pháp lut, bao
gm: Nguin gc, bàn chit, dc diEm, chirc nAng cüa Nhà nuâc, kiEu nhà nuâc, hinh thCrc
nhà nuOc và phân tIch cu trüc cUa b may Nhà nuâc, chüc nang và thâm quyên cüa các
ccx quan nhà nuâc trong b may Nhà nr&c Vit Nam; Ngun gc, bàn chat, dc diEm cüa
phAp lut, kiEu pháp lust, quy phrn pháp 1ut, quan h pháp lut, thüc và thrc hin pháp
!uât, vi ph?m phAp luât, trách nhiém pháp l, và HInh thüc pháp 1ut; Giói thiéu khái quát
yE he thng pháp lut va các ngAnh lut trong h thng Pháp luât cüa Nba nuôc Vit Nam,
trinh bay nhu'ng nôi dung ccx bàn cüa Lut Hành chInh, Lust HInh s'r, Lut T ting hinh
sir, Lut dan sr và Lut T tllng dan sr, Lut lao dng, Lut Hon nhân vA gia dInh, phAp
lut PhOng chng tham nhUng.

MOn hoc: Ly lun nhà nirOc và pháp lut
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Mãmônhoc:BLAW1301

StInchi: 3

Mon h9c truâc: Không
Mo tã torn tat: Mon hçc L 1un nhà nuâc và pháp 1ut là mon hçc trong khi kin
thüc giáo diic dai c.rcTng. Mon h9c nay trang b cho sinh vién nhUng 1 thuyt v ngun
gc, bàn chat và kiu nhà nuOc; chüc näng, hInh thtrc và b may nhà niióc; nguin gc,
bàn cht và kiêu pháp lut; chirc nãng và hInh thrc cüa pháp 1ut; quy pham pháp Iut;
quan he pháp lut; thüc pháp lut; thirc hin và áp dvng pháp 1ut; vi phm pháp Iut và
trách nhim pháp l.

Mon h9c: Giãi tIch
So tin chi: 03

Ma mon hoc: MATH1314
Diu kin tién quyt:

Mo tá torn tAt: Mon h9c duqc t chüc giáng dy trong närn thr nht cüa chtxo'ng
trInh dào tao Dai h9c. Mon hçc nay trang bj cho sinh viên nhung kin thtrc v ham s, dao
ham, rng diing cüa dao ham, tich phãn, trng ding cia tIch phân, phtrcmg trinh vi phân,
chui và ham nhiu bin s.

-

-

Mon hçc nay ren luyen cho sinh vien ky nang tong hçip, phan tich, suy luan va giat
quyt v.n d.

Mon h9c: Dai s tuyn tInh
Ma mOn hçc: MATH13I3

S6 tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tAt: Mon h9c nay dtrçxc t chüc giàng dy cho sinh viên nãm thir nht
cüa chtrang trinh dào t?o Dai h9c. Mon hoc trang bj cho sinh viên nhung kiên thirc ye: Ma
trn, Djnh thrc, H phuang trinh tuyn tinh, Không gian vécto, Giá trj riêng, vectci riêng,
chéo hóa ma trn, dang toàn phiiang và mt s6 rng diing thrc t.
Qua mOn h9c nay rèn 1uyn cho sinh viên k nãng tng hçxp, phân tIch, suy 1un và
giâi quyt van d&.

Mon hçc: Xác sut và thng kê
MàmOn hpc: MATH1315

S tin chi: 03

Di&u kin tiên quyt: KhOng
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Mo tà torn tat: Mon h9c nay thuc phAn kin thirc nn tang, có vai trô cung cap
kin thirc co bàn v xác suit và thng ké lam co sâ cho các mOn chuyên ngành và có the
vn dvng trong cuc sng. Ni dung mOn h9c giâi thiu các kin thrc Co bàn v l' thuyt
xác sut và thong kê frng diing bao gm: xác suit, luât phân phi xác suAt cüa bin ngu
nhiên, thng kê mO tã, 1 thuyt rnu, t.rc krcing tham s& kiêm dnh già thuyêt và hi qui
tuyn tInh don, va phAn mm xir l thng ké R a rntrc d co bàn.

Mon hçc: Thng kê 1mg dting
Ma s mOn hoc: BADMI 377

So tin chi: 3

Diu kin tién quyt:
Mo tâ torn tat: Mon h9c Thng ké 1mg diing là mon h9c co sâ. Mimc dIch cüa mon
hoc là trang bj cho sinh viên kin thlrc và k nang v 1mg ding thng ké trong các lTnh
vrc chuyên ngành: Quàn trj kinh doanh, k toán, tài chInh ngân hang và kinh tL Sinh viên
sê duçic cung cp các kin thlrc co bàn v thng kê mô tà và thông ké suy din nhi.r: uâc
luvng, kirn dnh giá thuyt thng ké, tuong quan, hi quy tuyén tInh don giàn, phuong
pháp phán tIch tang tnthng và chi s& biêt cách thirc hin rnt cuc diêu tra thông ké và
vit và trInh bay báo cáo phân tIch thng ké.

Mon hçc: Logic hQc
Ma mon hQc: ACCO 1328

So tin chi: 3

Mon hoc truàc:
Mo tà torn tAt: Mon h9c nay nh&m trang bj cho sinh viên các kin thlrc co bàn v
Logic h9c, sir hInh thành và phát trin cüa logic hçc. Hoàn tat mon hçc, sinh viên hiêu rO
các quy lut co bàn và các hinh thlrc cüa ttr duy, gilip sinh viên hInh thành tu duy logic, sIr
ding tIm và câu chInh xác trong din dt tu&ng, dông thai sinh viên có khá näng suy lun,
phán doán, chlmng minh hoãc bác bO vn d mt cách thuyt phic, cht chê và that quán.

Mon h9c: Tim duy phãn bin
Ma mon hoc: BLAW13O9

S tin chi: 3

Mon hpc trirâc: Không
MO tà tOrn tAt: MOn h9c Tu duy phãn bin là mon hQc trong khi kin thIrc giáo
diic dai cucmng thAm giüp sinh vién rèn 1uyn sim nhy ben trong vic phát hin và nhân
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diên cac tInh hung Co vAn d& xir 1' các thông tin, phân tIch, 1p 1un, tng hap, so sanh,
dánh giá các tInh tit, giài quyt, ra quyt djnh v các van dé mt cách dung dan, rô rang,
chü dng, sang to và hiu qua. Trên ca so nay, sinh vién có the phân bit dung sai, tránh
nhüng sai 1am, thiu sot khi h9c tip, lam vic trong mi ngành ngh và các 11th vuc khác
nhau. Trong sut thai gian h9c tap, sinh viên së vn diing nhCing khái nirn, nguyen i,
quy tAc và nhUng k5 nang tu duy, 1p lun d giài quyt nhCing vAn d cüa bàn than hoc
xã hi quan tam. Mon h9c nay trInh bay các ni dung chinh nhu sau (i) NhUng khái nim
v tr duy, (ii) Nh&ng hinh thirc tu duy, (iii) NhUng quy lust can bàn cüa tu duy, (iv)
ChOng minh — bác bO - ngiiy bin, (v) K nang tu duy và 1p luin.

Mon h9c: Hóa di ctrffng
Ma mon hçc: CHEM1303

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tat: Mon hçc Hóa dai cuang là mO h9c thuc khi Kin thüc co sO cüa
ngành Cong ngh sinh h9c. Mon hc nay cung cAp các kin thirc ca bàn ye cau to nguyen
t1r, phân üng hóa hçc, lien kt hóa hçc, các loi h - pha,...làm ca sO dê sinh viCn tip thu
các mOn h9c co sO ngành và chuyên ngânh sau nay. Mon h9c có phn thirc hành giüp sinh
vién lam quen vOl các thiêt bi (pH k, tñ sAy, bn diu thit...), diing ci (erlen, becher,
ng nghim, pipet, buret,...) trong phOng thI nghiêm, tr do sCr dmg các diing ciii, thit bj
phiic vi cho h9c tp và nghiên cuu sau nay.

Mon h9c: Sinh hçc d4i cwmg
Ma mOn h9c: BIOTl24O

S tin chi: 2

Diu kiin tién quyt: không
Mo tã torn tat: Mon Sinh h9c dai cuang là mOn hçc nn tang cho ngành hpc Cong
ngh sinh h9c, sê duqc hoc dAu tiên trong chtrang trinh, nhim giup sinh viên cO các kin
thirc c& lOi v cãc di tuclng sinh h9c, chü trpng dn phân loti cüa thirc vet, dng vat, sr
liEn hoá cüa sinh giOi và da dng sinh h9c. Trén co sO nEn tang cüa Sinh hçc di cuong,
sinh viên së hçc các mOn h9c nhtr: Sinh ly thrc vt, Sinh l dng vat, Di truyén hçc, Va rat
nhiEu các mon h9c ngành.

Mon hoc: Con ngirôi Va môi trtrông
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Ma mon hoc: B10T1341

So tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt: Hóa dti cucmg
Mo tà torn tat: Mon h9c trang bj cho sinh viên nhCtng kiên thüc cci bàn ye tài
nguyen, môi tnrmg và các thành phn môi tru?mg, h thng pháp luât ye quãn l môi
tmng va dãc biêt là m6i quan he cüa con ngtthi vãi môi trtr&ng và sr phát triên cüa ngithi
cia tác dng dn các thành phn cüa môi tnthng nhu th nào cUng nhtx là các vn d môi
tm?xng ma nhãn loi dang di mt.

Mon h9c: Tin hQc di clro'ng
Ma mon hoc: COMPI3O7

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Mon Tin hçc dai crcing thuc khi kin thüc giáo dc dti cuong
trong chucing trInh dào to cUa các ngành, tth các ngành Khoa h9c may tinh, Cong ngh
thông tin, H thng thông tin quàn l.
Mon Tin h9c d?i c.rcing cung cp cho sinh viên không chuyên các ngành Cong
ngh thông tin nhüng kin thirc cci bàn v Cong ngh thông tin dng thyi trang bj các k5?
nãng cci bàn trong sü diing may vi tInh, si:r ditng các phn mm rng dung thông diing trong
van phOng, cO näng 1irc lam vic dc 1p, có dao düc và trách nhim trong sr diing Cong
ngh thông tin.
Sinh vién h9c và dt mon Tin h9c dai cucing sê dt Chun k5 nãng sr diing Cong
ngh thông tin cci bàn theo Thông tu s 03/2014 cüa B Thông tin và Truyn thông quy
djnh Chun k5 nãng sr dvng Cong ngh thông tin áp diing dôi v&i cci quan, t churc, cá
nhãn tham gia trrc tiEp hoc CO lien quan dn hot dng dánh giá k nang si:r ding Cong
ngh thông tin.

Mon h9c: Tin hQc 1mg ding
Ma mon hpc: C0MP2403

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: không
Mo tâ torn tat: Mon bce Tin hc Ung ding trang bj cho sinh viCn các kin thlrc cci
bàn v cci so d lieu, hiéu dtrçic nghia và vai trj cüa cci sO di lieu, kin thüc ye Cci SO d&
1iu quan h, sü dung duac h quán tn o sO di 1iu quan he Microsoft Access mlrc d can
bàn d t?o cci sO dU lieu, truy vn dU lieu, to giao din nguOi dung và tao báo cáo.
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Sinh viên h9c và dt mon hc Tin h9c crng ding s d?t yêu cãu cüa Mo dun k
nãng 10 (Ma IUIO: Si:r ding h quân trj cc sâ d€r lieu) theo thông ti.r s 03/2014 câa Bô
Thông tin và Truyn thông quy djnh Chun k nàng sir diing CNTT áp diing di vi ca
quan, t chirc, cá nhân tham gia tr1rc tip hoäc có lien quan dn hot dông dánh giá k
näng sCr dvng CNTT.

Mon hçc: Nhp mon tin hpc
Ma mon hoc: ITEC 1401

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt: không
Mo tâ torn tEit: Nhp mon Tin h9c là mon h9c du tiên cüa chung trInh dào to Di
hpc khôi ngành Cong ngh thông tin (CNTT).
Mon hQc trang b cho sinh viCn cái nhIn tng quát v ngành hçc, khái quát v ljch
sü phát triên và hInh thành cia khi ngành CNTT, cãc kin thüc co bàn v tin hc ca sâ
nhu: cu trüc và hot dng cUa may vi tInh, biu din dCr liu trong may tInh, các h dm
thông ding, khái nim h diu hành, mng may tInh ccx bàn.
Mon hc cung cp kin thirc lam nn tang cho sinh viên si:r diing tOt phn mém tin
hçc van phOng (son thâo van bàn, xcr l bàn tInh, son tháo trInh din). Ben canh do mOn
hc cüng giâi thiu khái quát các ngh nghip có lien quan khi ngành CNTT tâi sinh
vien.

Mon hçc: Ting Anh nâng cao 1
Ma mon hoc: GENG 1339

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
MO tã torn tt: Mon Ting Anh nâng cao 1 là mOn hc bt buc trong khung
chi.rcxng trinh dào to chInh tht'xc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mon
hçc du tién trong 5 mon nhm bô sung kin thirc và k näng ngôn ng d giOp sinh viên
dt trinh d ti.rcmg duong trung cp (B 1) theo khung nang lirc ngoai ng cüa Vit Nam.

Mon hçc: Ting Anh nãng cao 2
Ma mon hçc: GENG 1340

So tin chi: 03

Diu kiin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Mon Tiéng Anh nâng cao 2 là mon hçc bt buc trong khung
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chtrang trInh dào tao chInh thtrc dành cho sinh viên không chuyên tiêng Anh. Dày là mon
hc thir hai trong 5 mon nhm b sung kin thc và k nang ngôn ngr dé giüp sinh viên
dat trInh do tirung di.rang trung cap (B 1) theo khung nãng lirc ngoai ngü cüa Vit Nam.

Mon h9c: Tiêng Anh nãng cao 3
Ma mOn h9c: 0ENG1341

So tin chi: 03

Diêu kin tiên quyt:
Mo tã torn ttt: Mon Tiêng Anh nâng cao 3 là mon h9c bt buc trong khung
chucmg trInh dào tao chInh thirc dành cho sinh viên khOng chuyên ting Anh. Day là mon
hçc thir ba trong 5 mon nh&m b sung kin thrc và k5' nãng ngôn ng dé giüp sinh viên
dat trInh d ti.rng dtrng trung cp (B 1) theo khung nang 1i1c ngoai ngfr cüa Vit Narn.

Mon hçc: Ting Anh nâng cao 4
Ma mon hoc: GENG 1342

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
MO tà tOrn tat: MOn Ting Anh nâng cao 4 là mon hçc bt buc trong khung
chung trInh dào t?o chInh thüc dành cho sinh viên không chuyén ting Anh. Dày là mon
hçc thu tu trong 5 mon nhm bô sung kin thurc và k5 nãng ngOn ngr dé giüp sinh viên dt
trinh d tuong di.rong trung cp (B 1) theo khung nang hrc ngoai ngCr cüa Vit Nam.

Mon hpc: Giao dic the chat 1
Ma mon hçc: PEDUO2OI

S tin chi: 1.5

Diu kin tién quyt: Không
MO tâ torn tat: Mon hçc Giáo diic the chit I thuc khôi kin thurc giáo duc di
c.rcYng trong chtrong trInh dào tao cüa tt cá các khoa. Mon hpc trang bj cho sinh vién mt
s kin thüc, k5 nàng và thai d cn thit giOp sinh vién biêt scr dimg bài tp the dic lam
phtrcmg tin d rèn luyn nâng cao surc khOe, khà nãng phi hcip vn dng và phát huy cai
dçp cüa cci th.

Mon h9c: Giáo dtic th chat 2 - Bong chuyn
Ma mon hçc: PEDUO2O2

StInchi: 1.5

Diu kin tiên quyêt:
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Mo tà torn tt: Mon h9c giáo diic the chat 2 — Bong chuyn thuc khôi kin thirc
giáo duc di cuang trong chuong trinh dào to cüa tt câ các khoa. Mon h9c cung Cap
nhng kin thüc và k nAng ca bàn cüa mon bong chuyn nhx: Ljch scr hInh thành và phát
trién mon bong chuyn, nghia tác dung cüa vic tp 1uyn, k - chin thut và các bài
tap phát triên the hrc, cách phOng ngira cac chin th.rang thu?mg gp trong tp luyn va thi
du bong chuyn.

MOn hçc: Giáo disc th chat 2 - Bong dá
MA mon hoc: PEDUO2O3

S tIn chi: 1.5

Diêu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: MOn Giáo diic th chat 2 — Bong dá thuc khi kin thüc giáo diic
dai ci.rclng trong chi.rcmg trInh dào tao cüa tt cá các khoa. Mon hçc nhm trang bj và cung
cp kin thirc và k nAng Co bàn cüa mon bong dá: Ljch sr hinh thành và phát trin, 2
nghia tác ding cüa vic tp luyn, k5' thut chin thut, phucing pháp t chüc thi du, các
bài top phát trién th 1rc, bài tp chin thuOt trong thi du bong âá.

Mon h9c: Gião disc th cht 2 - Câu lông
MA mon hoc: PEDUO2O4

S tin chi: 1.5

Diu kiin tiên quyt:
Mo tA tOrn t&t: Mon Giáo diic th chit 2 — Cu lông thuc khé,i kin thrc giáo diic
dai cuong trong chuxmg trInh dào tao cña tht cà các khoa. Mon hçc nhm trang bj vA cung
cp kin thirc co bàn cüa mOn cu lOng. GiOi thiu ljch sir hInh thành và phát triên, nghia
tác ding cüa vic tp 1uyn, k thuOt chin thuOt, phucing pháp t chirc thi du, các bài tp
phát trin th 1irc, bài tOp chin thuât trong thi du cu lông.

Mon hoc: Giáo duc the chat 2 - VO thuât
MA mOn hoc: PEDUO2O5

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyêt:
Mo tA tOrn tat: Mon h9c giáo diic th chat 02 — VO thuOt thucc khi kin thüc giáo
dic dai ctrong trong chirong trInh dào tao cüa tt câ các khoa. Mon hQc cung cap nhüng
kin thirc cci bàn v vO thuOt, git1p sinh viên nâng cao süc khOe dng th&i trang bj cho
nhüng k nAng, k9 thuOt VO tr v gn lin vâi cuc sng hang ngày.
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Mon hoc: Giáo diic the cht 2 - Bong bàn
Ma mon hoc: PEDUO2O6

SO tin chi: 1.5

Diêu kin tién quyét:
Mo tã torn tat: Mon hçc giáo dc the chit 2 — Bong bàn thuc khi kiên thirc giáo
diic di cucing trong chucing trInh dào to cüa tat ca các khoa. Mon hçc cung cap nhirng
kin thirc va k nang cci bàn cüa mon bong bàn nhtr: Ljch si:r hInh thành và phát trién mon
bOng bàn, nghia tác dung cüa vic tap 1uyn, k - chin thut và các bài tp phát trin th
1irc, cách phOng ngüa các chn thucing ththng gtp trong tp 1uyn và thi du bong bàn.

Mon hoc: Giáo duc the cht 2 - Boi Ii
Ma mon hoc: PEDUO2O7

So tin chi: 1.5

Diu kin tién quyt:
Mo tâ torn tat: Mon hçc Giáo duc th chat 2 — Bai 1i thu)c khi kin thüc giáo dic
dai cuong trong chucing trmnh dào to cüa tt cà các khoa. Mon h9c trang bj cho sinh viên
mtt s kin thüc và k nãng và thai d cAn thit, giüp sinh viên hiu biêt v

nghia tác

di:mg cüa vic tp 1uyn Bai 1i, các bài tp k5 thut bcii kh và cách sir diing có hiu qua
các bài tp dO trong cuc sng nh&m nâng cao sCrc khoê và d phOng tai nn trong môi
trtr&ng nuâc.

Mon hçc: Giáo dyc the chat 2 - Bong r
Ma mon hoc: PEDUO2O8

So tin chi: 1.5

Diêu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tat: Mon Giáo dc th chAt 2 — BOng r thutc khi kiOn thirc giáo duc
cti dicing trong chwmg trInh dào t?o cüa tAt cã các khoa. Mon h9c nhm trang bj và cung
cAp kin thüc cci bàn cüa mon bong r. Giâi thiu ljch sü hmnh thành và phát triên, 2 nghia
tác dyng cUa vic tp 1uyn, k thut chiEn thut, phwrng pháp t chirc thi dAu, các bài tp
phát triên the 1irc, bài tp chin thut trong thi dAu bong r.

Mon h9c: Giáo dyc quôc phông
Ma mOn hQc: DEDUI8OI

So tin chi: 08

Diêu kin tiên quyt:
30 7

Mo tâ torn tAt: Mon h9c trang bj cho h9c sinh nhüng kin thüc c&n thit ye quôc
phóng — an ninh, mt s6 nhiêrn vi cong tác quc phOng — an ninh cüa DAng, Nhà nuâc
trong tInh hInh rnài, bao grn nhithg ni dung chü yEu v xAy dirng hrc lucing dan quân tr
ye, dir b dng viên, phông ch6ng chin tranh cong ngh cao, dánh bi chin Iuçic "din
bin hOa bInh", bao 1on lt d cüa các th hrc thu dinh di vOi cách rnng Vit Nam; bAo
v chü quyn lAnh th& biên giài, an ninh quéc gia; du tranh phOng chng phrn và t nan
xA hi, xây drng phong trào toàn dan bAo ye an ninh To quOc.
Rèn luyn các k5 nAng di ngü, thirc bAth bn sung tiu lien AK; hu.n 1uyn
nhUng dng tác c bàn chin thut chin du b binh, hành dng cüa trng nguñ trong
cOng sir, ngoAi cOng sir trong chin du tin cong và phông ngir.

Mon hçc: Lut Hin pháp
MA mon hçc: BLAW1313

S tin chi: 3

Mon h9c trxâc: Không
Mo tâ torn tat: MOn h9c Lut Hin pháp là mon lice bt buc trong khi kiEn thirc
cci sO ngành. Mon hc gm 2 phn (phn 1- Khái quát chung v Lut Hin pháp, phn 2
giOi thiu Mt s6 ch djnh cüa NgAnh Iut Hin pháp), trang bj kin thi:rc lien quan dn
nhung nhóm quan h pháp lut cci bàn nht di.rçic diu chinh b&i Lust Hin pháp. NhUng
ni dung chinh: Nganh lut Hiên pháp và Khoa hçc lut Hién pháp; Hién pháp vA ljch sCr
lap hin Vit Narn; ch d chInh trj, kinh t, ch d bu cir cüa nuOc Cong hOa XA hi Chü
nghia Vit Nam; quyn con nguOi, quyn vA nghia vii co bàn cUa cOng dAn vA quc tich
Viét Nam. Dc bit, mOn hc giOi thiu tng quan v b may nhà rnx&c và lAm rO dja v
pháp l cüa các co quan hin djnh trong b may nhà nixOc Vit Narn: Quc hi, ChInh
phu, Chü tch nixOc, TOa an nhAn dan, Viên kim sat nhân dan, Hi dng nhân dAn, Uy ban
nhAn dan, Hi dng Bu ci:r quc gia và Kim toan nhà nuOc.

Mon hoc: Lut hành chinh và to tng hành chInh
MA mOn hoc: BLAW1314

So tin chi: 3

Mon hc tnthc: KhOng
MO tã tOrn tat: Mon hc Lut HAnh chInh và T t1ng hành chinh là mon hc bt
buc trong khôi kin thrc co sO ngành, giüp sinh viên cách nhn diên, phAn tIch, 1p lun,
dánh giá, giâi quyêt các vn d tr l thuyêt dn thrc tin cüa hoat dng quAn l hành
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chinh nhà nu&c. Cii th& mon h9c nay se nghiên ciru cãc ni dung chInh nhi.r Tong quan ye
Luât Hành chInh, Chü th cüa Lut Hành chInh, Các hInh thirc và phuGng pháp quán 1
hành chInh và biên pháp bâo dam pháp ch trong quân 1 hành chinh nba nithc.

Mon hQc: Luãt hInh si
Ma mOn h9c: BLAW1316

S tin chi: 3

Mon h9c trtr&c: Không
Mo tã torn tat: Mon hçc Luât 1-11th sir là mon h9c bt buic trong khi kin thrc co
sâ ngành. Mon hpc nay bao gm phn chung và phAn các ti pham. Phân chung cüa Lut
hinh sir là thUng quy djnh v khái nim ti phrn và thQng vn dé lien quan den vic xác
djnh ti phm; khái niem v hInh pht va nhirng vn d lien quan dn xác djnh hInh pht.
Các quy djnh cüa Phn Chung mang tInh nguyen tc crng ding chung cho vic giãi quyêt
vi an hinh sir di v&i tAt cã các ti phm, mang tinh djnh huàng nguyen tc xác djnh
nhüng vAn d ni dung cüa vii an. PhAn Các ti pham trang bj cho sinh vién kin thüc v
ti pham cii th& gm các bài h9c v các nhóm ti pham nhi.r các ti xâm pham tInh mang
süc khOe, danh thr, nhân phAm cüa con nguii, các ti xâm pham sâ hitu, các ti xâm pharn
trt tir quán 1 kinh t& các tii pham v chirc vi.

Mon hpc: Lut dan si 1
Ma mon hoc: BLAWI 315

So tin chi: 3

Mon h9c tri.râc: Không
Mo tâ torn tAt: MOn h9c Luãt Dan six I là mon hçc bAt buc trong khi kiên thüc co
sâ ngành. Mon h9c nay giãi quyEt các vAn d lien quan dn quy dnh chung cüa lut dan
sir nhu: di tixclng diu chinh và phuang pháp diu chinh cUa lut dan sir, v tn cia luât
dan sir trong h thng pháp 1ut Vit Nam hin hành, ngun cüa lut dan sij, các nguyen
tAc co bàn cüa pháp 1ut dan sir, giao djch dan sr, dai din, thii han, thai hiu; các vAn d
lien quan dn tài san, quyAn sâ hU'u, quyên khác di vâi tài san và thira ké.

Mon hoc: Luât dan sir 2
Ma mOn hoc: BLAW1321

S6 tin chi: 3

Mon hoc tnrâc: Luât dan str 1
Mo tà tOrn tAt: MOn hoc Luât Dan su 2 là mon hoc bAt buôc trong khi kiEn thtc ca
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sâ ngành. Mon h9c nay cung cp cho ngu?i h9c các kin thüc pháp 1ut cci ban ye nghia
vu, các bin pháp bâo dam nghia vi, hcip dng, các 1oi hqp dng thông diing và trách
nhim bi thithng thit hi ngoài hçp dng.

Mon h9c: Lut t tyng dan sty
Ma mon hoc: BLAW1325

So tin chi: 3

Mon hoc trtrOc: Lut dan sir 1, 2
Mo tâ torn tat: Mon h9c Lut T ng dan sr là mon h9c bt buc trong khi kin
thüc co sâ ngành. Mon h9c nay huàng tài nghiên cru quan h pháp lut ye to titng trong
qua trInh Tôa an giái quyt các vi vic dan sir. Ni dung mOn h9c bao gm các vn d chü
yu sau: Tng quan v Lut T tyng dan sir, Thm quyn dan sir cüa TOa an, Chixng cir và
chrng minh, Bin pháp khân cp tam thOi, Thu tyc giái quyt các vt an dan sir và Thu tyc
giái quyt vic dan sr.

Mon h9c: Luât to tyng hmnh sir
Ma mon hoc: BLAW 1222

S tin chi: 2

Mon hoc truâc: Luât hInh sir
Mo tâ torn tat: Mon hçc Lut T tyng HInh sir là mOn h9c bAt buc trong khOi kin
thirc cci so ngành. Mon hçc CO hai ni dung ccv bàn: NhUng vAn d 11 1u.n chung v TTHS
và các giai doan t tyng ci th trong vic giài quyt vy an hInh sir. Mon hçc nay nghiên
ciru các vAn d v khái niêrn, nhim vii, các nguyen tAc co bàn cüa Lut TTHS; các quy
djnh cüa pháp 1ut v chüc nang, nhim vii, quyn han và mi quan h gicra các co quan
CO thAm quyn tin hành t tyng; thim vii, quyn han, trách nhim cüa nhüng ngtthi cO
thAm quyn tin hành t tyng; quyn và nghia vy cüa nhung ngirOi tham gia to tyng, cüa
các co quan, t chüc và cOng dan; hcrp tác quc t trong TTHS; nhUng quy djnh cUa pháp
luãt v trInh tr, thu tyc khOi t& diu tra, truy t& xet xir và thi hành an hInh sir.
x

Mon h9c: Phap luat ye cac bat hinh thtrong nhan
Ma mon hçc: BLAW 1323

So tin chi: 3

Mon hoc trtrOc: Luât dan si.r I
Mo ta torn tAt: Mon h9c Pháp 1ut v các Ioai hinh thuong nhân là mon h9c bAt
buc trong khOi kién thrc ngành. Mon h9c nay bao gm nhung kin thüc pháp lut v các
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loai hInh thiiang nhân nhu thành lap, gop vn, dang k2 kinh doanb, dc dim pháp I, ti
chi:rc quAn l, t chirc lai và giâi the cüa các loai hInh thtrang nhân (doanh nghip tu nhân,
cong ty hçxp danh, cOng ty trách nhiém h0u han, cOng ty c phn, h kinh doanh và hqp
tác xA).

Mon h9c: Pháp lut v hoat dng thtroiig mai
MA mon hoc: BLAW 1326

So tin chi: 3

Mon h9c tnrâc: Lut dan sir 2; Pháp lut v các loai hInh thuang nhân
Mo tã tOrn tat: Mon h9c Pháp lut v hoat dng thucing m?i là mon h9c bt buc
trong khi kin thüc ngành. Ni dung kin thüc pháp lut v hoit dng thixcing mai bao
gm (i) Khái nirn, dc dim v hoat dng thucimg mai, thucmg nhân; (ii) Hoat dng mua
ban hAng hóa trong nuâc; (iii) Hoat dng mua ban hang hóa quc t; (iv) Hoat dng mua
ban hAng hóa qua s& giao djch; (v) Các hot dng djch vv nhu: logistics, giárn djnh, qua
cAnh, boat dng trung gian thucing mai, xüc tin thucing mai vA mt s hoat dng thuang
mai khác vA (vi) Chê tài trong thuang mai.

Mon h9c: Phá san và giãi quyt tranh chip
MA mOn h9c: BLAW22O2

S tin chi: 2

Mon hçc tnróc: Pháp lut v các loai hInh thtrcing nhân; Pháp lut v hoat dng
thtrcing mai
MO tA torn tat: Mon h9c Pháp lust phá sAn vA giAi quyt tranh chp là mon h9c bt
buc trong khi kin thirc ngành. Ni dung cüa mOn h9c nay bao gm 2 nhOm vn dê: (i)
TrInb bAy các du hiu phAp l' nhn din phá sAn doanb nghip và hçp tác xA, di tucYng
và pham vi áp ding lut phá sAn, các chü the trong giài quyt phá sAn và các quy dnh
phAp luât v trinh tu, thU t11c giAi quyt yêu cAu ma thU tiic phá sAn dôi vâi doanh nghip,
hçip tác xA mt khA nãng thanh toán. (ii) Xác djnh tranh chp thucing mai và các phuGng
thirc giAi quyt tranh chp thtrang mai duçvc áp diing trong thirc tin hin nay. Trong do
tp trung trinh bay các ni dung chi tit v các phucmg thirc giAi quyt tranh chp thuong
mai dtrcic luât dlnh va có tinh dc thU trong 1mb vrc thuxing mai nhu: hôa giAi thucrng mai
và trQng tài thucmg mai.

MOn hoc: Lut dt dai

Ma mon hoc: BLAW 1324

S6 tIn chi: 3

Mon hçc truâc: Lut hành chInh và th nmg hành chInh
Mo ta torn tat: Mon hQc Lut Dt dai là mon h9c bt buc trong khi kin thixc
ngãnh. Ni dung mon hQc sê sa krçic qua trInh hInh thành và phát trin cüa ch do s hthi
toàn dan v dt dai & Vi@ Nam qua các thai k$', qua trinh hinh thành và phát trin cüa
Lust Dt dai, di sâu nghiên ctru vào ni dung timg ch clinh quan tr9ng cüa Luât Dt dai.
Cu th, ni dung mon h9c bao gm các vn d sau: (i) Nhüng vn dà l lun chung ye
Lust DAt dai, (ii) Hoat dng quán l thông tin, dfi 1iu và tài chInh v dAt dai, (iii) Hot
dng diu ph& dAt dai, (iv) Quyn và ngbia vçi cüa ngt.r&i sü ding dAt và (v) Ca ch bâo
dam thi hành các quy djnh cüa Lut Dat dai.
Mon hçc: Cong pháp qtic t
Ma mon hçc: BLAW33O1

S6 tin chi: 3

Mon h9c tnrâc: Không
Mo tá torn tt: MOn hçc Cong pháp qu6c t là mOn hQc bt buc trong khi kiEn
thüc nganh. Mon h9c cung cAp cho sinh viên nhüng kin thurc ca bàn v Li4t quc t d
hiu rô các dc trlxng co bàn cüa Lust qu6c t (khái nim, thi4t ngtt cüa Lust quc t, các
chü th tham gia quan h pháp Lust qu6c t, nhtng quan h quc t ma nganh lut nay
diu chinh...); các nguyen tc ca bàn cüa Lu@ quc t; các 1oi ngun cüa Lust qu6c t;
nhttng vAn d cci bàn cüa qu& gia và các vAn d dan Cu, lành th, tranh chAp quc t và
giãi quyt tranh chAp qu6c t. Ni dung chInh cüa mOn h9c nay bao g6m: (i) L lun
chung v Lust quc t& (ii) Các nguyen tc ca bàn cüa Lust quc t, (iii) Ngun cüa Lut
qu6c t, (iv) Qu6c gia trong Lut qu6c t, (v) Dan cu trong Luât quc t, (vi) Lãnh th và
biên giài qu6c gia trong Lut qu& t và (vii) L4t Ngoi giao và Lành str.
Mon hçc: Tir pháp quôc t
Ma mon h9c: BLAW1327

StInchi: 3

Mon h9c truâc: Lut dan sir 1, 2, Lut t6 ti,mg dan sr, Lut sâ hfEu tn tue, Luãt Lao
dông
Mo tà tOrn tAt: Mon hçc Tix pháp qu6c t là mon hçc bAt buc trong khi kin thrc
ngành. MOn hçc cung cAp kin thüc lien quan dn vic giãi quyt xung dt phap 1ut trong
quan he pháp luât dan su, thtxang rnai và t6 tung dan su cO yu t nu&c ngoài, rên luyn
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k9 nang phân tIch tInh hung pháp I trong thirc tin và xác djnh nguôn IuIt áp ditng dê
giài quyt tInh hung, hInh thành nAng hrc lam vic dc 1p vA lam vic nhóm. Nti dung
chinh cüa mon nAy bao gm (i) Tu cách chü th cá nhân, tO chtrc có yêu to nxthc ngoAi, (ii)
Xung dt v thm quyn giAi quyt vu viêc dan sr, (iii) Xung dt pháp lut, (iv) Cong
nhãn vA thi hành bàn an, quyt dinh cta TOa an, trong tAi nuc ngoài, (v) Nhrng chê djnh
cüa các quan h dan sir theo nghia rng có yêu t nuâc ngoAi.

Mon h9c: K5 näng son thão van bàn
MA mOn h9c: BLAW1228

S tin chi: 2

Mon h9c tnrâc: Lut hành chInh và t tung hành chInh
MO tâ torn tat: Mon h9c K5 nang son thào vAn bàn là mOn hçc bt buc trong khi
kin thüc ngành. Mon hçc nay trang bi cho sinh viên kin thüc v vic xây drng vAn bàn
quy phxm pháp 1ut; kin thüc và k nAng soan thào các loi vAn bàn hành chInh thông
ding cüng v&i mt s loi dan thu&ng gp trong thirc tin cuc song, cong tác.

Mon hçc: K5 nãng viét vA nghiên cü'u pháp ly
Ma mon hoc: BLAW1229

S tin chi: 2

Mon h9c tnr&c: Lut dan si 1, 2, Lut hInh sir
MO tA torn tat: Mon hQc K$ nang vit và nghiên ciru pháp l là mon hçc bt buc
trong khi kin thirc ngAnh. Mon hçc nAy trang bj cho sixth viên nhUng k nAng co bàn v
lop luOn, giài quyt tInh hung pháp ly vA nghiên ccru d tài khoa hçc pháp I. Trén ca sâ
nAy, sinh viên cO th vOn ding vAo ho?t dng h9c tOp, lam vic và nghiên ctru trong llnh
vrc pháp 1)".

Mon hoc: LuOt hon nhân và gia dlnh
MA mon hoc: BLAW1203

So tin chi: 2

Mon hçc trithc: LuOt dan sr 1,2
Mo tà torn tat: Mon h9c LuOt Hon nhân và gia dInh là mon h9c tr ch9n trong khOi
kin thrc ngành. Mon hçc nay cung cp các kién thüc tng quat v co sâ l lun VA co sâ
pháp I trong 11th virc hon nhân vA gia dlnh, cu th nhu quy djnh v kt hôn, quy dnh v
quan h giira vq và chng, quy djnh v quan h giUa cha, mc và con, nghia vv cp duong
cüa các thAnh viên trong gia dInh và chAm dtrt hOn nhan.
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Mon hoc: Luãt thi hành an dan sir
Mãmônhoc:GLAW3317

StInchi: 3

Mon h9c truãc: Lut To tung dan sr
Mo tá torn tat: Mon hçc Thi hành an dan sr là mon hc tir ch9n trong khi kin
tht:rc ngành. Mon hçc nay d cp dn các vAn d chung cüa pháp Iut v thu t1ic thi hành
an dan sir; bin pháp bâo dam và cuOng ch thi hành an dan sir; phi và chi phi thi hành an
dan sir; khiêu ni, t cáo, kháng nghj và xir l vi pham v thi hành an dan sr.

Mon h9c: Pháp 1ut v giao dich bão dam
Ma mon hoc: GLAW1219

S tin chi: 2

Mon h9c trtrâc: Lust dan sir 1,2
Mo tá torn ttt: MOn h9c Pháp 1ut v giao djch báo darn là mon hQc t ch9n trong
kh& kin thrc ngành. Mon hoc nay bao gm các ni dung cci bàn sau: (i) Nhng quy djnh
chung v báo dam thirc hin nghia vii; (ii) Các bin pháp bào dam thirc hin nghia vii; (iii)
Pháp 1ut v hcip ding bão dam thirc hin nghia vi; (iv) Pháp lust v dang k bin pháp
báo dam; (v) Pháp lut v xü l tài san bào darn.

Mon h9c: Lut lao dng
MãmOnh9c:BLAW1317

StInchi: 3

Mon hoc truóc: Luât Dan sir 2
Mo tá torn tt: MOn h9c Lut Lao dng là mon h9c bAt buc trong khi kin thirc
ngành. Ni dung chInh cüa mOn h9c nay bao gm Phm vi diu chinh cüa Luât lao dng,
nhüng nguyen tAc và ngun cüa lut lao dng; quan h pháp lut lao dng; h thng ngành
lut lao dng; Ca ch ba ben và vai trO cüa nhà ntrôc trong lânh vl?c lao dng; tiêu chuAn
lao dng quc t Khái niêm, phân loi tranh chAp lao dng, nhUng ãnh huâng cüa tranh
chAp lao dng di vâi quan h lao dng xã hi; nhung nguyen tAc giái quyt và co chê
pháp lust giâi quyt tranh chAp lao dng.

Mon hoc: Luât thuê
Ma mon hoc: BLAW233O

So tin chi: 3

Mon hçc trithc: Pháp lut v các Ioai hInh thucing nhân
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Mo tà torn tat: Mon hoc Luât Thu là mon hpc bt buc trong khM kin thüc
chuyén ngãnh. Ni dung chInh cüa mon hçc nay bao gm (i) Nhiing v.n dé l luân v thu
và pháp luât thu, (ii) Pháp lut v thud xut khu, thud nhp khu, (iii) Pháp 1ut thu tiêu
th dc bit, (iv) Pháp lust thug giá trj gia tang, (v) Pháp lust thu thu nhp, (vi) Pháp luát
thus lien quan dn dt dai, (vii) Pháp lust thud khác gm thud tài nguyen, thus mOn bài và
thus bào v môi tnthng, (viii) Pháp lut quãn ly" thu và (ix) xr l vi phm. Mic dIch cüa
mOn lut thud giCzp sinh viên có nWtng kin thüc pháp lust trong linh vuc thud d van dung
vào cac cong vic thtrc t nhu: Thanh ti-a thu& thirc hin các cOng vic cüa can b) Hâi
quan, can b thus theo dáng pháp lust, tu vn v ké khai, quân l>' thu& thirc hin các cong
vic lien quan dn hoat dng dang k, ké khai, np thu theo dáng quy dinh cüa pháp 1ut.
Mon hçc: Luât thirong mi quc t
MãmOnhQc:BLAW2319

Sé,tInchi: 3

Mon h9c tnx1c: Tu pháp quc t
Mo tâ tOrn tat: Mon h9c Lut Thuang mai quc tE là mon h9c bt buc trong kh6i
kin thüc chuyên ngãnh. Ni dung chInh cüa mon h9c nay bao g6m (i) Các thit ch
thucrng mai trong thucrng mai qu6c t& (ii) Quy ch pháp l trong thuang mai hang hOa,
djch vi qu& t, (iii) Các bin pháp phông ye thtrang mai, (iv) Hqp dng thuong mai quc
t, (v) Giãi quy& tranh chp trong hcip dng thucing mai quc t&
MOn hoc: Lut sO hü'u trI tu
MämônhQc:BLAW2331

S,tInchi: 3

Mon hQc tru&c: Lut dan su 1,2
Mo tà torn tat: Mon hQc Lut So hüu trI tu là mOn hc bt buc trong kh& kin
thüc chuyên ngãnh. MOn hQc nay cung cp nhUng kin thüc v di tuçrng duqc bão h
b&ng quyn sO hüu trI tu (bao gm quyn tác già, quyn lien quan, quyn sO htu cOng
nghip và quyn d& v&i ging cay trng), diu kin cn dáp frng d duçvc bão h, chü th
duqc báo ho, ni dung bão h, viêc chuyn giao quyn và các biên pháp bão v quyn sO
hru trI tu&

Mon hoc: Luãt canh tranh
Ma mon h9c: BLAW2332

So tIn chi: 3
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Mon h9c truâc: Pháp Iut v các 1oi hinh thucmg nhân; Pháp Iut v hoit dng
thuang mi.
Mo tã torn tt: Mon h9c Lut Cnh tranh là mon h9c bt buc trong khi kin thi'rc
chuyên ngành. Ni dung chInh cüa mon h9c nay bao gm Kiém soát hành vi hn ch canh
tranh (chng dc quyn), hành vi canh tranh khOng lành mnh; co quan quàn 1' cnh
tranh; diêu tra xu 1 vii vic cnh tranh; co quan và ngithi tham gia t ting canh tranh;
diu ira va xü 1? vi phm pháp 1ut v cnh tranh.

Mon hçc: Thyc hành ngh nghip ngành LuIt kinh t
S tIn chi: 02

Ma mOn h9c: BLAW2233
MOn h9c tnthc: Lut t tng dan sir

Mo tã torn tat: Thrc hành ngh nghip ngành Lut Kinh t là mon hQc bt bu,c
trong khi kin thüc chuyén ngành. Sau khi sinh viên dã duçic trang bj nhüng kin thüc co
bàn ye giáo di1c di ctwng, kin thtrc ngành, chuyên ngành. Tir vic tIch lüy kt hqp kin
thüc l thuyêt v mt s ngành lust cc bàn trong chuong trInh dào to cUa ngành Lut, mi
sinh viên nàm thtr 3 duqc giàng viên tu vn 1ra ch9n co quan, don vj phü hcip theo djnh
htrâng ngh nghip d tim hiu mOi tnthng lam vic thirc tin va üng ding cac kin thtrc dà
h9c d thrc hin nh&ng cOng vic thiic t ti mi Co quan, don vj tip nhn kin tip. Qua
do, giüp ngu&i h9c tip c.n thirc tin, thrc hành k5 nãng xCr 1' và thrc hin các cOng vic
trong thirc tin pháp 1 bang các kin thirc dã h9c.

Mon h9c: Lut môi trtr&ng
Ma mon hoc: BLAW42O7

S tin chi: 2

Mon hçc truâc: Lut hành chinh và t tng hành chInh
Mo tá tOrn tat: Mon hçc Lust Môi trung là mon hQc tir chçn trong khi kin thüc
chuyên ngành. Mon h9c nay duçrc xác 1p nham giüp sinh viên CO CC kin thCrc cot lOi ye
Lust Môi tnl&ng Vit Nam và Lust quc

th v Môi truäng. Kiên thic trang bi lam cci sâ

cho viéc nghién curu, üng ditng các quy djnh cüa Lut Môi tru?mg vào thuc tin cuc song,
lao dng, san xuat, kinh doanh. Cu th& mOn hoc nay bao gm nhüng ni dung co bàn sau:
(i) Pháp 1ut v kim soát 0 nhim, suy thoái, sr cô mOi tnxng; (ii) Pháp 1ut v sCr dvng
có hiu qua ngun tài nguyôn thiên nhiên và bào tn di san; (iii) Các hot dng quán 1'
nhà nuOc trong linh virc rnOi tru&ng và (iv) Nhüng kiên thirc co bàn v van dé mOi truäng
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toàn cu va nh€ng quyn lqi, trách nhim cüa Vit Nam dôi vài thE giói trong lTnh vrc
môi tnthng.

Mon hoc: Luât dâu ttr
Ma mon hoc: BLAW42O6

So tIn clii: 2

Mon hçc tnràc: Pháp lut v các loai hInh thuang nhân
MO tà tOrn t&t: Mon hQc Luât Du ttr là mon hçc tir ch9n trong khi kiEn thüc
chuyén ngành. Mon hçc nay cO nhüng ni dung chinh sau: (i) Tong quan ye dâu ttr và
pháp lut dAu tu, (ii) Các bin pháp bão dam du tu và pháp lut du tu, (iii) Các Iiot
dng du ttr kinh doanh, (iv) Thu ti1c dang k dtu tu, quyEt djnh chü trucmg du tu va
trin khai dir an dAu tu, (v) Hoat &3ng dAu tu ra nithc ngoâi và (vi) Dâu tu cOng và dAu tu
vn nhà nu&c vào doanh nghip.

Mon h9c: Lut ngân hang
Ma mon hoc: BLAW22O3

So tin chi: 2

Mon h9c truOc: Pháp lut yE các loi hInh thixang nhân
Mo tâ torn tat: Mon hc LuIt Ngân hang là mOn hc tij chçn trong khi kiEn thurc
chuyên ngành. NhUng ni dung chinh cüa mon h9c nay bao gm Nhung v.n dE l' lun yE
ngãn hang và pháp lut ngân hang; dja vj pháp l' cüa ngân hang nhà nixâc; dla vj pháp 1
cüa cac t chüc tin ding; pháp lut yE quàn Iy" tiEn t và ngoi hi; pháp 1ut yE tin diving
và ngân hang; pháp lut yE hot dng cung áng dich vv thanh toán cüa các ngân hang.

Mon hoc: K nãng son thão hç'p dng
Ma mOn hoc: BLAW33 11

S tin chi: 3

MOn h9c truàc: Lut dan sir 2; Pháp 1ut yE hoat dng thung mi va giai quyêt
tranh chap
MO tâ torn tat: MOn hc K5 nãng soan thào hcip dng là mon hçc tr ch9n trong
khi kiEn thüc chuyên ngành. Mon h9c nay giOi thiu khái nim hcip dng, các hInh thirc
cüa hcip dtng, các loi hçip dng dan six, thucing mcii ph bin phát sinh trong thrc tiEn.
Thy thuôc vao tirng loi hçp dng khác nhau, nglxäi hçc se duçic giâi thiu cách dt ten
cho mi hp dng, nhân din duçic quyEn và nghia vii cüa các ben trong mt hçp dông cci
thE, các diEu khoàn ca bàn cAn có cüa hgp dng d, cách thtc trInh bay các diEu khoãn do
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và mt s k nãng khi son thão nut hcip dng cii the nào do.

Mon hoc: Luât kinh doanh bão him
Ma mon hoc: BLAW42OS

So tin chi: 2

Mon hçc truâc: Pháp luât ye các 1oi hInh thucxng nhân; Pháp 1ut ye hot dng
thuang mai
Mo tá tOrn tat: Mon hçc Lut Kinh doanh bão him là mon h9c tir ch9n trong khôi
kin thrc chuyên ngành. Mon h9c nay cung cp cho ngui h9c nhitng kin thrc pháp l
co bàn v nhQng ni dung nhu (i) Nhüng quy djnh chung pháp 1ut v kinh doanh bão
hiêm: chñ the trong hot dng kinh doanh bâo him, diu kin kinh doanh bâo him,
nguyen tc hot dng kinh doanh bào hiêm, phi.rong thirc giãi quyt tranh chp trong hçp
dng kinh doanh báo him...; (ii) Pháp lust v hcip dng bâo him con nguii; (iii) Pháp
luat v hçip dcng bâo him tài san; (iv) Pháp 1ut v& bào him trách nhim dan sr; (v)
Quan ! nhà nuâc trong hot dng kinh doanh bão him.

MOn h9c: Lut kinh doanh bt dng san
MA mOn hoc: BLAW33 10

So tin chi: 3

Mon h9c truâc: Luât dan su 1, Luât dan sr 2
MOn hçc tiên quyt: Lut DAt dai
Mo tà torn tt: Mon hçc Lust Kinh doanh bAt dng San là mon h9c tir ch9n trong
khi kin thirc chuyên ngành. Mon h9c nay cung cAp các kin thi.'rc tng quát v co sO l'
lun và co sO pháp l trong ilith virc kinh doanh bAt dng sAn, bao gm kinh doanh các
loai bAt dông sAn có san, bAt dng sAn hInh thành trong thong lai, và nhung djch vii lien
quan dn bAt dng sAn, nhu: môi giOi, tu vAn, quàn l bAt dng san, san giao djch bAt dng
sAn.

Mon h9c: Pháp 1ut v xuAt nhp khâu
MA mon hoc: BLAW42O2

So tin chi: 2

Mon hçc tnthc: Pháp lust v hot dng thuccng mi
Mo tA tOrn t.t: Mon h9c Pháp lut v xuAt nhp khâu là mon hçc tr chçn trong khi
kin thirc chuyên ngAnh. MOn hçc nAy có các ni dung chInh sau: (i) QuAn l nhA rnrOc v
xuât nhOp khâu, (ii) He thng thu tVc hãi quan, (iii) Các bin pháp hành chInh trong xuAt
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thp khu, (iv) TInh chp pháp 1 cüa mt s cIirng ttr co ban vã (v) Thanh toán Va giao
nhn trong xut nhâp khu.

Mon hoc: Pháp Iut v chü'ng khoán vl thj trtràrng chfrng khoán
Ma mon hoc: BLAW32O2

S tin chi: 2

Mon h9c truâc: Pháp lut v các 1oi hinh ht.rong nhân
MO ti torn tat: Mon hQc Pháp 1ut v chüng khoán và thj tnrng cháng khoán là
mon hçc ttr ch9n trong khM kin tMrc chuyên ngành. MOn h9c nay bao g6m các ni dung
ca ban sau: (i) Nhttng vn d I luân ca ban cüa pháp 1ut v chüng khoán và thi. tnr?.mg
chüng khoán; (ii) Dja vi pháp l' cüa các chü th tham gia vào thj trithng chuing khoán;
(iii) Pháp 1ut v chào ban chirng khoán; (iv) Pháp lu.t v hoat dung giao djch trên thj
trix&ng chüng khoán và (v) Quãn l nhà nixc trong linh vrc chrng khoán và th trwng
chüng khoán.

Mon hQc: Lut thiring mi din tfr
Ma mon h9c: BLAW32I2

S6 tin chi: 2

Mon hQc truâc: Pháp lust v hot dng thtwng mai
Mo ti torn tat: Mon hQc Lut Thirang mai din tCr là mon hçc tii chçn trong khi
kin thüc chuyên ngành. Mon hQc nay giói thiu khái quát v pháp lut thucing rnai din
tr, hçp dng thrnrng mi din tü, pháp Iut diu chinh cüa website thl.rGng mii dién tr, xi:r
l vi phm và giâi quyt tranh chap trong thixcmg mai din tir.
Mon hçc: Pháp Iut v 1ut sir, k5 nãng tu vn phip 1ut và tranh tijng
Ma mon hQc: GLAW33 16

S6 tin chi: 3

Mon hQc trixic: Luât T ting dan sir; Li4t T6 tung hInh sr; Lut hành chInh Va t
t1ng hành chinh
Mo ta torn tat: MOn hçc Pháp 14t v lu@ six, k5' näng P1 vn pháp 1ut và tranh
tiing là mOn h9c tir ch9n trong khM kin thüc chuyên nganh. Mon hçc nay huàng tâi
nghiên cfru ngh nghip li4t six và các kS' nãng cn thit khi hành ngh lust. Ni dung
mon hc bao gm cac vn d chü yu nhtr Pháp lust v Luât six, K5 nang Pr vn pháp luât
cüa Lust six và K näng tranh tiiing cüa Lut six.
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Mon h9c: Pháp lut cong dng ASEAN
Ma mon hoc: GLAW3 303

S tin chi: 3

Mon h9c truc: Không
Mo tâ torn tat: Mon hçc Pháp lut cong dng ASEAN là mOn hc tir chQn trong
khi kin thrc ngành. Mon h9c cung cp cho ngir1i h9c các kin thüc c bàn và các kin
thirc pháp 11 chuyên ngành v ASEAN, Cong dng ASEAN và pháp lust Cong dng
ASEAN. Ci th, ni dung cia mon hc gm 5 vn d chInh nhu sau: (i) Khái quát v
pháp 1ut Cong dng ASEAN, (ii) Pháp luat cong dng chInh trj - an ninh ASEAN, (iii)
Pháp 1ut cong dng kinh tê ASEAN, (iv) Pháp 1ut cong dOng van hóa — xâ hi ASEAN,
(v) Các vn d pháp 11 ca bàn v hçp tác ngoi khi, co ch giâi quyêt tranh chip và thrc
hin nghia vix thành vién càa Vit Nam.

Mon h9c: Tiêng Anh nâng cao 5
Ma mOn hoc: GENG 1343

S tin chi: 03

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tá torn tat: Mon Ting Anh nâng cao 4 là mon h9c bt buc trong khung
chucing trinh dào to chInh thrc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Dày là mOn
hçc cuôi trong 5 mon nhm b sung kin thrc và k nAng ngOn ngct d giüp sinh viên dt
trInh d tuclng ducmg tin trung cp (B 1) theo khung nang hic ngoi ngü cUa Vit Nam.

Mon hpc: Lut ngân sách nhà nucrc
Ma mOn hoc: BLAW 1205

S tin chi: 2

Mon h9c truOc: Lut Hành chInh và T t1ng hành chinh
Mo tà torn tat: Mon h9c Lust Ngân sách nhà nuâc là mon h9c tr ch9n trong khôi
kin thüc b trçc, gi11p sinh viên cách nhn diên, phân tIch, 1p lun, dánh giá, giái quyt
các vn d tr l thuyt dn thrc tin pháp 1 cüa ngân sách nhà nucc. MOn h9c nay sê
trInh bay các ni dung chinh nhu Tng quan v ngân sách nhà nuic, Ch d pháp 1 v
quán l2 ngân sách nhà nucc, Quy trInh ngân sách nhà nuâc và Quân l và xr l vi pham
ye ngân sách nhà nuâc.

Mon hoc: Luât hoc so sãnh
MA mon hoc: BLAW42OI

S tin chi: 2
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Mon h9c tnxâc: Không
Mo tâ torn tat: Mon hçc Lut h9c so sánh là mon hoc tu chçn trong kh6i kin thüc
b trçi. Mon hçc nay giüp sinh viên nhãn bit duçic các hin tucing pháp lust, xr l các
thông tin, phãn tIch, lap 1un, dánh giá, giâi quyt các vAn d& xây drng ca s phtrang
pháp 1un d nghiên cüu nhitng quy lut xâm nhp pháp 1ut rnthc ngoài vào pháp lust
quc gia và tip thu giá trj pháp l, nhUng quy tc pháp 1ut gira các h th6ng pháp lust
th gi&i. Trên cci sâ nay, sinh viên cO th dua ra các dtr báo pháp lut, djnh huóng và hoãn
thin hcm trong 1p pháp; áp dung xây drng pháp lut quc gia trong trng trithng hçip,
tüng giai doan phát trin cüa xà hi; hoãn thin pháp luât qu6c gia trong các lTnh virc pháp
lut; nâng cao nhãn thüc xa hi trong viêc tuân thU pháp 1ut (trong quan h trong mrâc vâ
trong quan h quc ti). Mon hçc nay duçic trInh bay vâi các ni dung chInh nhu sau: (1)
T6ng quan v Lut h9c so sánh, (2) Các h tMng pháp lust chU yu trén th giâi, (3) H
thng pháp lut Dan lut (civil law), (iv) H thng pháp luât Thông 1ut (Common law),
(v) He thng pháp lust XHCN, (vi) He th6ng pháp lu@ ton giáo (hi giao).
Mon hçc: Ljch sfr nhà nroc và pháp lut
MAmôn hçc: BLAW13O2

So tin chi: 3

Mon hQc truàc: Không
Mo tã tom tat: Mon hQc Ljch sü nba nu&c và pháp lut là mon h9c tir chçn trong
khi kin thüc b trçi. Mon hçc nay cung cAp nhng kin thüc nn tang, co bàn v nba
nutc và pháp lut din hinh trén th giói (tü th?i k' chim hihi no l cho dn giai don xA
hi chU nghTa) va nba nu&c và pháp lust Vit Nain (tü khi mOi hInh thành cho dn phong
kin Vit Nam giai doan dôc lip, tij chU). Mon hc nay bao gm hai ni dung ca bàn là (i)
Ljch sr nba nuôc và pháp lust th gici và (ii) Ljch sir nhà nithc và pháp luat Vit Nam.
Mon hçc: Nguyen 1 k tom
MA mon hçc: ACC01325

S tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
MO tã torn tAt: MOn h9c trang bj nn tang kin thüc ca bàn v k toán d sinh viên
dç)c và hiu duqc thông tin k toán và mô tà dirqc qui trInh k toãn trong mt doanh
nghip, phic vy cho vic ra các quyt dinh v quân l', tài chInh. Ngoài ra, mon h9c con
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trang bj môt s6 k5 thi4t cUa k toán nhi.r tài khoân, ghi s kép, tInh giá, ... d thirc hành
nghip vi k toán trong doanh nghip thtrcing mii vã doanh nghiêp san xut.
Mon h9c: Quàn tij hQc
Ma s6 mon hQc: BADM1364

S tin chi: 3

Diu kiin tiên quyt:
Mo tã torn tt: Mon Quãn tn h9c là mon hQc nn tang cüa ngãnh Quãn trj kinh
doanh, së duqc hQc du tiên trong chxang trInh, giip sinh viên CO CáC kin thüc ct löi ye
quãn trj. Trên c sâ nn tang ciia quàn trj h9c, sinh viên së hc các mon hoc nhu: Quãn tn
nhãn h:rc, Quán trj marketing, Quán tn dir an, Quàn trj chin hxqc, và rt nhiu các mon
h9c ngành và chuyên ngành khác.
Mônh9c: Marketing can ban
MAs6mônhoc: BADMI372

S tin clii: 3

Diu kiin tiên quyt:
Mo tâ torn tat: Mon hçc nay trang bj nhüng kin thrc can bàn v Marketing, nen
chü yu là giâi thiu cac khái nim trong khoa h9c marketing d sinh viên có kin thüc
nn tü do h9c tip mon Quãn trj marketing, marketing djch vii, nghiên curu marketing....
D hoc t& mon nay, sinh viên nén hQc traôc mon Kinh t vi mô và trang bj nhChig kin
thüc t6ng quát v kinh t - xà hi.
MOn h9c: Hành vi t chfrc
Ma s6 mOn hQc: BADM137O

s6 tIn chi: 3

Diu kiin tiên quyt:
Mo ta tOrn tat: Mon h9c mô tá nhQng m& lien h gifta các hành vi trong t6 chüc vâi
cong vic cüa nhà quãn l'. Tr dO giüp hQc vién cO th hiu dtrçic nhng yu th ãnh hu&ng
dn sr nhn thüc cüa các Ca nhãn trong t6 chic, giá fri và sir hài lông cüa ngtrii lao dng.
H9c viên cüng sê bi& cn phài t6 chi'rc nhu th nào d qua trmnh truyn thông trong t
chüc dat duçvc hiu qua. Mon hçc CO quan h cht chë vth mon Quan frj nhãn 1rc.
MOn hQc: Kinh t xây drng
MArnônhQc: CEN02319

S6tInchi: 03
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Diêu kin tiên quyt: Không yéu cu
Mo tà torn tt: Mon h9c nay se cung cp cho h9c viên các kiên thirc nén tang Ca
bàn v v vic so sánh, dánh giá phtrang an kinh t k thut üng diing trong ngành xãy
diing.

Mon hoc: Quãn tn nhimn luc
Ma s mon hoc: BADM 1366

StInchi: 3

Diu kiin tiên quyêt:
Mo tà tOrn tat: Mon h9c quàn trj nhân 1irc cung cap nhthig kiên thirc ca bàn 'à các
cOng cu cn thit v quán 1 con nglx&i trong mt t chirc. Mon h9c quàn trj nhán hrc có
mi quan he ch.t chê vâi mOn Quãn trj h9c và Hành vi t chirc.

Mon h9c: Phát triên cong ding
Ma mon hoc: SW0R2320

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Cong tác xã hi nhâp mOn, An sinh xã hi, Xa hi hQc di
cixang.
Mo tâ torn t.t: GiOp sinh viên hiu rO khái nim cong dông, phát trin cong dông và
phuang pháp t chrc và phát trin cong dng. Hiu rO miic dIch, ni dung, bin pháp to
chirc và phát trin cong dng, chá trQng dc bit xây drng ngun lirc và t?o quyn hrc cho
cong dng d giài quyt các vn d hin t?i, tixang lai d phát trin bn vtng.

Mon hçc: GiO'i và phát trin
Ma mon hoc: SW0R2336

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt: Xã hi h9c di cuang
Mo tá torn tat: Giiip sinh vién có nhng hiêu bitt v giâi mt cách khoa hoc và có
h thng. Sau mOn h9c, sinh viên có th vn dirng nhUng 1' 1un ca bàn v Giii và Phát
trin d phân tIch cac vn d : giài trong lao dng — ngh nghip, trong giáo diic, y té, van
hoá, chInh sách xa hOi ... Mon hoc cho thy vai trO giâi trong sir phát trién cUa xa hi Vit
Nam. Mon hoc cüng thra ra cách thirc 1ng ghép Giói trong các cht.rong trinh, dir an phát
trin nh&m giüp sinh viên có th tr tham gia hay thrc hin các chuang trinh phát trién
cong dng a Vit Nam.
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Mon hçc: Hi nhp kinh tê khu s'çrc Bong Nani A
Ma mon hoc: SEAS 1338

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tã torn tat: Khu virc Dông Nam A có xut phát dim v kinh t thãp han nhiu
khu vrc khác, nhung tr dAu thp niên 1 990s dã nôi len thành mt khu vijc phát trién nãng
dng vói nhjp d tang tnrâng kinh t nhanh hang dâu trong nn kinh tê th giâi. Do là kt
qua cüa qua trInh dy rnanh hqp tác giva cac quc gia trong khu vrc

(Va

gifla khu virc vâi

phn cOn li cüa th gii) k tir sau Hi nghj thuçng dinh ASEAN thn thir ttx vào thang
01/1992. Nói khác di, vic nâng cp quan h hi nhp kinh t khu virc vâi nh&ng bucrc di
hcTp l d thIch nghi vài tin trInh toàn cu hOa din ra nhanh chóng trén th giâi thñ gian
qua là nguyen nhân ca bàn cüa nhüng thành tiru phát trin kinh t - xã hi t& dp hin nay
ti các quOc gia ASEAN. Nghiên cüu n.rn rO bàn chat quan h hi nhp kinh té cOa khu
vuc Dông Nam A d cO th khai thác t& nht nhüng ca hi phát trin ttr do là rnt yêu cAu
ca bàn di vói can b hoch dnh chInh sách cOa các chinh th kinh t tr cp doanh nghip
cho dn ngành hang, dja ph.rang và nn kinh t quc gia. Trên ca sâ do, mon hçc nay
dtrçic thit k dành cho sinh viên di hçc ngành Dóng Nain A, vâi nii dung bao gm 3
phn nhu sau:
(1)

TrInh bay các vn d ca ban cUa quan h hi nhp kinh t quôc té trong bi

cành toàn cu hóa (chucing 1, 2, 3).
(2)

Phân tIch các dnh chê hgp tác trong tin trInh hOi nhp kinh t khu vrc

DOng Narn A (chuong 4, 5, 6).
(3)
xa

Nghiên ci'ru tác ding cüa hi nhp kinh t khu vrc dn sir phát triên kinh t -

hi cüa các quôc gia Dông Narn A (trInh bay danh mic các báo cáo chuyên d, phân

cOng sinh viên nghiên ciru thuc hin theo nhóm, dành It nht 1/3 thi krqng cüa mon h9c
cho các thOrn thuyt trInh và thâo lun).

Mon h9c: Quan h cong chüng
Ma so mon hoc: BADMI369

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyét:
Mo tã tOrn tat: Mon Quan h cOng chOng nghiên ciru each to dirng và duy trI mi
quan h t6t dçp giüa doanh nghip vâi các nhóm cong chüng nhi.r: khách hang, than viên,
các chü du tu, diii tác, giOi báo chI, chInh phU va cong dng.
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Mon h9c: Giao tiêp lien van hoá
MA mon hoc: SEAS2333

So tin chi: 3

Diu kiin lien quyt: Không
Mo tA torn t.t: Trong bi cAnh toàn cu hóa vâi vic gia tAng sir flap xOc cüa cu dan
thuc các nn van hóa, các qu6c gia khác nhau, sinh viên cAn ducic trang bj các kin thurc
n&n tang v van hóa cüng nhu.r nhin din di.rcc nhng ânh hu.râng cüa vAn boa dn qua trInh
giao tip. Mon h9c nAy thm trang bi cho sinh viên nhUng kin thüc v vAn hóa, mOi quan
h giita cac yu t ngôn ngit, vAn hóa, giao tip. .cüng nhu nhUng ánh huO'ng cüa vAn hóa
dn giao tip cüa nh&ng ngithi dn tü các nn vAn hóa khác nhau. Qua mon hoc, sinh viên
sê hinh thAnh duqc thai d ton trvng sr da dung và khác bit v vAn hóa dé có th cO each
thrc giao tip phü hçp trong bM cAnh da vAn hóa cüa th?i k' hi nhp.

MOn h9c: Phát triên san phâm CNSH
MA mon hQc: B10T4242

s6 tin chi: 2

Diu kin liOn quyt: Không
Mo tã torn tt: Mon Phát trin sAn phAm cong ngh sinh hçc là mon hçc tij chn
chuyOn ngành cüa chucing trinh dào to Cu nhAn ngành Cong ngh Sinh h9c. Mon h9c
cung cAp cho sinh viOn các kin thirc liOn quan dn vic thit ké và phát trién các sAn
phAm CNSH. MOn h9c cung cAp cho sinh viOn các kin thüc liOn quan dn vic thit kê và
phát trin các sAn phAm CNSH theo nhu cAu thj trulng. Các ni dung trinh bAy mang tInh
h thng, duâi góc d quAn 1 nhir mt d? an da chrc nAng. MOn h9c có liOn quan chat
chO dEn nhUng kiEn thüc yE cOng ngh, quAn l chAt krcng sAn phAm, Marketing, quAn trj
du an, quAn trj thuong hiéu, nghiOn cuu thj truäng,

Mon h9c có nghia thurc tiên cao,

no dôi hOi sur kEt hcrp và vn diing kiEn thüc, các nguyen l dê phAn tIch vA giAi quyEt cac
tInh hung cii thE cüa sAn xuAt và th tnr&ng.

Mon h9c: QuAn 1 môi tnr&ng
MA mOn hoc: B10T2243

S tin chi: 2

DiEu kiin liOn quyEt: PhAp 1ut di cu.rong
MO tA torn tAt: Mon h9c nay cung cAp cho sinh viOn nhUng tn thirc khái quát yE các
cOng cv duçic si:r dvng dE quAn l mOi tnthng, giüp sinh viOn nãm dugc hinh thirc quAn i
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môi tnthng a Vit Nam, cüng nhu 1ut bào v Môi tnrng cüa Vit Nam. Thông qua mon
hoc, sinh viên cO duqc nhüng khãi nim c bàn trong linh vrc quân 1 môi trung ct th
nhu chi s môi trung, tiêu chun rnôi truäng, quan trc môi tnthng. Ben cinh do, mon
hoc
cUng cung cp nhüng kin thüc ttng quan v môi trtr&ng giüp sinh viên có dtxcic dinh
hirâng tt sau khi ra tmang mInh së lam trong linh vrc nào cüa môi tr1xng.

Mon h9c: Dinh throng ngtrOi
Ma mon hoc: BIOT3 224

So tin chi: 2

Diu kin tiên quyêt:
Mo tâ torn tat: Day là mon h9c nn tang cung cp kin thrc cho sinh viên giai don
chuyên ngành sau khi dã n.m vctng các kin thüc di cuong, giüp sinh viên có kiên thurc
v dinh duâng và sue khôe. Dng thyi áp diing kin thrc trong vic xác djnh cu trüc cci
th và nhu cu dinh duâng, xác Ip mi quan h tuong h giüa các thành phn dinh du0ng
cüng tInh can di v giá trj dinh duOng và näng luang khu phn.

Mon hçc: Thtrong mi din tü
Ma s mon hoc: BADM1373

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tá torn tat: Day là mon h9c cn thit cho sinh viên nhóm ngành Quãn Trj Kinh
Doanh. Nhm trang bj cho sinh viên kin thirc lien quan dn phuang thirc kinh doanh
trong th&i di cong ngh, tInh hInh phát trin thucmg mi din tir hin nay, các mô hInh
thung mi diên tCr, hoit dng marketing, thanh toán trtrc tuyn và các vn d bào an trong
thucing mi din tü.

Mon hçc: H thông hoch dlnh ngun lyc doanh nghip (ERP)
Ma mOn hoc: ACC01355

S6 tin chi: 03

Diu kin tién quyt: Không
Mo ta torn tat: Mon h9c nhArn cung cp cho sinh viên nhCng kin thirc v h thông
thông tin doanh nghip huóng tIch hqp trén mOi tmng ERP bao gm quy trInh kinh
doanh, hoch djnh trong t chirc, dOng s 1iu k toán trên h th6ng và kiém soát h th6ng.
Mon h9c giOi thiu các khái nim, thut ngU cu bàn và giãi thIch cho nguai hçc nhing tác
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dng cüa vic 1mg ding he thng ERP vào t chlrc. Ben cnh do, ngu?mi hçc ducic tiêp can
vOi giài pháp ERP c th.

Mon hoc: Tài chInh cá nhãn
Ma mon hçc: FINA133O

S tin chi: 03

Diéu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon hc nay nhm trang bj cho sinh viên kin thlrc v viêc 1p k
hoch tài chInh cá nhãn, quàn l ti&n t \'à các dich vi ngân hang, quân ly" tin dvng tiêu
dung va báo hirn nhân th9. Ngoài ra, no cèn trang bj kin thlrc co bàn cho sinh viên v
du tu tài san tài chInh, thi trt.r&ng tài chInh, cách nghiên elm môi tru?mg dãu tu, xem xét
hai khIa canh co bàn trong du tu là lcii nhun và rüi ro cüng nhtr khá näng kiêm soát và
hotch djnh tuclng lai tài chInh cüa tlrng cá nhân.

Mon hçc: Thud và hot dng kinh doanh
Ma mOn hoc: F1NA2331

So tin chi: 03

Diêu kin tiCn quyt:
Mo tà torn tht: Mon hçc Thu là mt mon h9c di.rqc xây drng cho sinh viên thuc
các chuyên ngành Tài chinh — Ngân hang, KE toán — Kiêm toán và Kinh té - Lut. Mon
h9c nay cung cp cho cho sinh vién kin thlrc và nn tang l lun ye môi quan h và sr
ành hi.râng cUa các loi thud dn hoat dng cüa doanh nghip. Mon h9c nay sê bao quát
cac chü d sau: Tng quan v thu& sau do di sâu vào các loai thuE lien quan den hoat
dng elm doanh nghip bao gm thu xut nhp khu, thu tiêu thii dc bit, thud bào v
môi tnthng, thu giá trj gia tang, thu thu nhâp, thud sIr diing dat, thuê tài nguyen. Ngoãi
ra, mon hoc cOn cung cp cho sinh viên thông tin v Lust Quàn l thu vâ nhIrng dnh
hu&ng cài each thu.

Mon hçc: Giao tip lien van hóa
Ma mOn hoc: ENGLI 272

S tin chi: 2

Diu kiin tiên quyêt:
MO tã torn tat: Mon h9c cung cp kin thlrc ttng quát v linh virc giao tiêp lien van
hóa, có co s& 11 thuyt ducic nghiên elm trên 50 närn trâ lai dày. Trçng tarn mOn h9c khai
thác các khIa cnh lien quan dn ngôn ngIr và vic h9c ngôn ngIr trong thai kI m1m dma. Ni
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dung cüa mon h9c giáp ngithi h9c nãng cao khà nAng giao tiép vói nhüng ngiii dn tr
cac nn vAn hóa khác thông qua các hot dông 1p nhm xây dmg thtrc ye sir khác bit
v vAn boa, chAp nhn sr da dng, vA hOa hçip v0i cong dng quOc té.

Mon h9c: Dam phán trong kinh doanh
MA mon hoc: ENGL2237

S tin chi: 2

Diêu kin tiên quyét:
Mo tá torn tAt: DAm phán trong kinh doanh là rnt trong nhüng mon h9c tir ch9n
thuc nhóm kin thrc b trg chuyên ngành Ting Anh Thucmg Mai. Dam phán là rnt
trong nhtthg k nAng quan trQng trong k nang giao tip. Trên thrc t chüng ta thrc hin
rAt nhiu cuc dam phAn thiio'ng h.rçmg trong h9c tsp, cong viêc và trong cuc sng thuing
nht ma dOi khi chüng ta không nhn ra. Dam phán trong kinh doanh là quA trInh bàn b?c,
thOa thun gitta cac ben mt cách tir nguyen, trong do cAc ben diu chinh d xuAt tiêu chi,
nguyen v9ng cüa cA nhân hay cüa t chi'rc mInh d cO th dt dirçic miic tiêu mong mun.

Mon h9c: Giao tip trong kinh doanh
MA mOn hoc: ENGL2238

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyêt:
Mo tA torn tAt: Giao tip nói chung và giao tip trong kinh doanh nói riêng là mt
ph.n quan trQng không th thiu, và có nghTa rAt lan di vôi nhüng ngtthi trueing thành,
có nhüng tixng tAc xA hi nhAt djnh. XuAt phát tr thirc té d, khóa h9c giao tiép trong
kinh doanh duçic thiôt k nhtr mt khóa hçc b tro cho chuyên ngành anh vAn th.rong mi
cüa sinh viên khoa ngôn ng anh. Mon nay có rni quan h chat chê vâi các mon chuyên
ngành khác (Nghip vi van phOng, Marketing) vA cO tác ding h trg qua li cho các mon
chuyên ngành b trç khác (Anh ng€t kinh doanh, Anh ng€t nhân ding, Dam phAn trong
kinh doanh, Quan h cOng chüng...). Diiçic son thAo tr góc nhin ngôn ngtr vA chia sé kinh
nghim thrc t, khóa h9c se tp trung vAo các vAn d thrc t nhu sau: Các thut ngü, cAc
câu tr, cAu triic, tác phong, l thói, vAn phong trong tAt cA các hInh thüc giao tip thuGng
mi, Các li v ngü phAp, tr vrng có th gp phAi khi giao tip và each khAc phic, Các
däc dim, tInh chAt, ' nghTa, tm quan trong, Anh hix&ng cüa vic giao tiêp hiu quA yà
không hiu quA trong kinh doanh, môi truông lam vic, Các loi hinh, kônh giao tip hiu
quA, CAch phân tich di tu?ng tip nh.n thông tin VA

CC

I?a ch9n kênh truyn tAi thông
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tin dn ngu&i nghe, ngi.thi nhn, Các hInh thñc giao tip bang vAn bàn, bang l&i, bang cir
•chi ca th. K9 thut 1.ng nghe, diu chinh tong giQng, than thai, thai d d thIch irng &rqc
t& han trong mOi tnthng lam vic da tInh cách, da vAn hóa, 1& sang.... d tr do nâng cao
k nAng giao tip và cách nh'm nhn, khà nAng Iua ch9n dáng thii dim thñ gian, không
gian d bt dau giao tip và giao tip có hiêu qua, tan dicing t& da nhtng ki Ich ma giao
tip dem li trong cuc s6ng và cong vic, Các cách lam vic di nhOm hiu qua. Các diu
chinh, thao tác các k nAng nOi và vit, cü chi diu b khi lam vic nhOm d dng viên, h
trci ln nhau trong cong vic tp th. Các phxang pháp d lam phM hcip hcip tác khéo leo,
nãng cao vj th trong di nhóm...., Cách diu phi cuc hap, k5 nAng thuyt trmnh, các
loai van bàn can chun bj và cách liru tr(t h sa.

MOn hoc: Quãn tr tài chinh
Ma mOn hoc: F1NA1328

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tã tOrn tat: Mon hc Quãn tn tài chInh (Finance Management) dtrcrc thit k
nhtr là mon hc kin thrc nganh nh.m cung cAp kin thCrc ca bàn v quãn trj tài chinh
doanh nghip cho sinh viên theo hçc các kh61 ngành kinh t.
Mon hc nay trang bj cho sinh viên nhü'ng kin thCrc ca bàn nhu: (i) Giôi thiu v
quàn tn tài chInh doanh nghip, (ii) Thôi giá tin t và mO hInh chit khAu dông tin, (iii)
Lcii nhun và rüi ro, mô hinh djnh giá tài san v6n, (iv) Dinh giá và quyt dnh dau ttr
chCrng khoán, (v) Phãn tich quyt djnh dau tu dti an, (vi) Quàn trj tài san ngn han(vii),
Tác dông cüa don bAy len rüi ro và lcii nhun, và (viii) Phân tich báo cáo tài chInh. V mt
k' nAng, sinh vièn cO th áp dung nhüng kin thCrc dA hçc cO khã nAng d xuAt d.rçic cac
giAi pháp d giAi quyt nhng vAn d thirc t phát sinh lien quan dn các hoat dng quAn
trj tài chInh trong doanh nghip.

Mon hçc: Tài chinh doanh nghip 1
MA mon hçc: FINA 1329

S tin chi: 03

Diu kin tiCn quyt:
Mo ta tOrn tAt: Mon hçc Tài chInh doanh nghip 1 (Corporate Finance) duçic thit
k nhi.r là mOn hçc chung cho chtrang trinh dào tao cü nhân ngãnh Tài chInh-Ngân hang
nham cung cAp kin thixc l lu.n lam nn tang cho vic hçc các mon h9c chuyên ngành.
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Mon h9c nay trang bj cho sinh vién nh€ng kin thcrc tng quát v các vn d sau day: Miic
tiéu và các quyt djnh cüa tài chInh cong ty, d9c hiéu và phân tIch các báo cáo tài chInh
cong ty, thi giá tin t và mO hInh chit kh.0 dOng tin, igi nhun, rüi ro và mO hinh dinh
giá tài san vn, djnh giá trái phiu, djnh giá c phi&u, phân tIch và ra quyt djnh du tu dx
an, dOn by tài chInh, các l thuyt v cu trOc vn cong ty và chInh sách c tüc.
Mon hçc nay chtra di sâu vào mt chü d dc bit cüa tài chInh cOng ty và nghip
vii chuyên mOn cüa ngân hang thrng mi, nhung nO rt quan trcng a ch cung cAp c s&
l 1un d sinh viên có nn tang kin thi'rc tip thu cac mOn hpc chuyên ngành sau nay.

Mon h9c: Tài chInh quôc tê
Ma mon hoc: F1NA2335

So tin chi: 03

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: MOn hçc Tài chInh quc t (International Finance) duçyc thit ké nhtr
là mOn hoc c sâ cho chuang trInh dào tao ccr nhân ngành tài chInh — ngân hang. Mon h9c
nay nhm cung cp kin thüc nn tang lien quan dn sr di chuyn các dOng vn quc t vi
miic dIch kinh t, chInh trj và xâ hôi. Ci th& mOn h9c Tài chInh quôc tA trang bj cho sinh
viên nhting kin thüc v ba vn d chinh:
Thir nht là môi tn.thng tài chInh bao gcm thj tnrng ngoai hi, h thng tiên t
quôc t& can can thanh toán qu6c t;
Thr hai là t' giá hi doái: cung cu ngoai t, các h9c thuyt hin dai v t' giá;
Thr ba là thj trtr&ng tài chInh quc t bao gm thj tri.thng c phiu, trái phi&u quc
t, thj tru&ng Eurocurrency và các djnh ch tài chInh quc t.

Mon hoc: K toán tài chInh 1
Ma mon h9c: ACCO 1326

S tin chi: 03

Diu kin tiên quy&: Không
Mo tà tOrn tat: Mon hc k toán tài chInh 1 ducic xây dirng nhm giai thiu cho hQc
viên tng quan v k toán tài chInh, h thng k toán Vit Nam và các d& tuclng k toán
ca bàn thuc phAn tài san ngn han trên Bang can di k toán. Trong trng ni dung cüa
mon h9c, ngoài các thut ngii, nguyen tc 4n ding và dnh khoãn k toán, h9c viên cOn
bAt dAu lam quen vói h thng chrng tir k toán, ghi chép vào h thng s k toán tü do
tng hcip s 1iu d trInh bay trén Bang can dii k toán a các chi tiêu lien quan.

Mon h9c: Kiém toán 1
MA mon h9c: ACC01329

So tIn chi: 03

Diu kin tiên quyt: Không
MO tà torn tat: Mon hçc Kim toán 1 giOi thiu các kin thuic ca ban v kim toán
và hoat dng kim toán: bàn chit, vai trô cia kim toán; các loai kim toán và môi truàng
hoat dng cUa kMm toán; mt s khái nim, phuang pháp quy trInh co bàn trong kim
toán báo cáo tài chmnh.

Mon hçc: Thanh toán quc t
MA mon h9c: F1NA2343

So tin chi: 03

Diu kiin tiên quy&:
MO tâ tOrn tat: Mon hç)c Thanh Toán Quc T (International Payment) duçic thit
k nhu là mOn hçc chuyén ngAnh cho chuang trInh dào to ccr nhân ngành tài chInh — ngân
hang. Mon h9c nay nhm cung cp kin thirc và k9 nAng nghiêp vi thanh toán qu& t
trong lTnh vrc ngán hang và ngoai thtrcng. Ben canh do, mon hoc nay cOn giüp sinh viên
nhn thüc duçic tm quan tr9ng cüa ngân hang dM vài hoat dông thanh toán qu& t - nn
tang cho sir phát trin cia thtrang mi qu6c t vã chu chuyn vn qu6c t&
Mon hçc nay trang bj cho sinh viên nhtng kin thCrc v các vn d sau day: giãi
thIch duqc si khác biêt gifta thanh toán quc t v&i thanh toán ni dja tr dO cn thi& am
hiu v h thng cci s& pháp l, phong tuc tp quan, quy tc sr ding trong thanh toán quc
t; B chüng tr sü dmg trong thucing rnai và thanh toán quc t nhm bào hO quyn lçii
cüa các ben tham gia; Phtrang tin sir dimg trong thanh toán qu& t; Phiwng thüc thanh
toán qu& t phü hçip v&i dAc dirn giao djch thuang mi qu6c t và phOng ngira rài ro
thông qua vai trO trung gian cüa ngân hang.

Mon hQc: Thông kê trng ding
MA s mon hpc: BADM1377

S tin chi: 3

Diu kiin tiCn quyt:
Mo tã tOrn tat: Mon h9c Thng ké ing diging là mon h9c co sâ. Mc dIch cüa mOn
hoc là trang bi cho sinh viên kin thüc và k5 nAng v Crng ding th6ng ké trong các iinh
vuc chuyên ngành: Quàn trj kinh doanh, k toán, tài chInh ngan hang và kinh t. Sinh vién
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së duc cung cp các kiên thüc Ca bàn ye thông kC rnô tã và thông kê suy din nhu: uc
hxçing, kim djnh giá thuyt thng ké, tuang quan, hi quy tuyn tInh dan giàn, phuang
pháp phân tIch tang truâng và chi s& bitt each thrc hin mt cuc diu tra thng kê và
vit và trinh bay báo cáo phãn tIch thng ké.

Mon hQc: Tin t và Ngân hang
Ma mon hoc: F1NA2333

S tin chi: 03

Diêu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon hçc Tin t - Ngân hang (Money and Banking) duçc thit k
nhi.r là mon hçc chung cho chuang trinh dào to cir nhân ngành tài chInh-ngân hang nhrn
cung cap kiên thrc 1)2 Iun lam nn tang cho vic h9c các mon h9c chuyên ngành. Mon
hoc nay trang bj cho sinh viên nh&ng kin thirc tng quát v các vn d sau dày: Tin t và
các ch d tin t, ngân hang và t chirc h thng ngân hang, thj tn.thng tài chinh và các t
chirc tài chinh, 1)2 thuyt v tin ding và lAi suit, các h9c thuyêt tiên t, lam phát và chInh
sách tin t quc gia.
Mon h9c nay chua di sâu vào nghip vii chuyên mon cüa ngân hang nhung nO rt
quan trong 0 ch cung cp ca s& 1)2 lun d sinh viên có nn tang kin thirc tip thu các
mon hçc chuyên ngành sau nay.

Mon hoc: Quãn tn chin hrc
Ma so mon hoc: BADM138O

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tAt: Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhCng kin thüc và k nang ca
bàn v chin hrç'c và quân trj chin li.rçic d thit Ip và thirc hin các chin luac phát trin
kinh doanh. Nhüng kin thrc nay cüng cO th áp ding cho các l°ai t chrc khác trong xã
hi.

Mon h9c: Kinh doanh quôc té
Ma so mOn hoc: BADM1385

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tAt: Kinh doanh quc t là mOn hçc bAt buc thuc khi kin thirc
chuyên ngành quãn trj kinh doanh quc t. Mon hçc cung ctp nhung kin thirc cn thit
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d h9c viên có th am hiu v su khác bit giüa các quc gia ãnh huing nhu the nào dn
vic phân tIch hay ho?ch djnh chin liroc thâm nhp th tru&ng nuâc ngoài. Mon h9c giüp
h9c viên nâng tm nhin khi tim hiu v nn kinh t trong th&i kS' hôi nhp toàn càu hóa.
Song song do, ni dung mon h9c cOn cung cp mt each toàn din v hot dng cüa mOi
trIxng kinh t quc t tir nhcing hiu bit v các 1 thuyt nn tang dn chInh sách và bào
h tnu djch cUa các quc gia k cã thircing mi quôc tê den dâu tu nrnc ngoài. Cuôi càng,
h9c viên cüng së duçic ti&p cn dn l thuyt v h thng tiên t toàn câu.

Mon hçc: Marketing quôc t
Ma so mon hçc: BADM2383

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Sinh viên nên h9c tnróc các mon Marketing can bàn, Quán trj
Marketing tnrc khi h9c mon nay.
MO tâ torn t&t: Mon Marketing quc là mt trong nhüng mOn h9c cOt 101 cüa các
ngành h9c cO lien quan dn kinh doanh quc t& thi.rang mai quc t. Bt ngun tir sir hi
nhp kinh t toàn cu, mon Marketing quc t cung cp cho ngui h9c có nhüng kin thrc
ct lOi v hoat dng san xut kinh doanh, cung üng san phm và djch vii, các hot dng
marketing dang din ra ngày nay trén pham vi toàn the giOi.

MOn h9c: Kh&i nghip
Ma s mon hoc: BADM 1390

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tá torn tt: Mon h9c nay cung cp kin thüc co ban v qua trInh khi tao doanh
nghiêp mâi trong nn kinh t thj tri.thng. Mon bce trInb bay nhü'ng ni dung cot 101 nhu:
Tng quan v& khri nghip, qua trInh sang tao và phát sinh ' tu1ng kinh doanh, dánh giá
cci hi cüa d an kinh doanh trén thj tnr&ng, vn d pháp 1ut trong khâi nghip, k hoach
khâi nghip và chin luçic phát trién ct'ia doanh nghip trong giai doan dâu cüa qua trInh
hInh thành và phát trin.

Mon hoc: Thirc tp tt nghip
Ma mon hoc: BLAW4899

SO tin chi: 4

MOn hc tnrâc: Hoc ht các mon hc bt buôc thuc kin thüc co si ngành, kiên
thirc ngành. va kin thrc chuyên ngành cUa chucrng trinh dào tao ngành Lust Kinh té.
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Mo tã torn tit: Thuc tp tt nghiép là mon h9c t chrc vão nhung h9c kS' cuôi sau
khi sinh vien d duqc trang bj nhQng kin thrc ca bàn v giáo dpc di ciwng và nhcrng
kin thirc chuyên sâu v ngành, chuyên ngành và các kin thüc bi trçl khác. Di vói mOn
h9c nay, sinh vién sê dn thirc tp ti các doanh nghip, co quan to chüc có sCr dicing kin
thc chuyên ngành lut d quan sat, lam quen và thirc hành nhüng kin thrc dã h9c vào thrc
tin. Kt thOc khóa thrc tip, sinh viên së hoãn thin môt chuyên d thrc top tOt nghip.
Chuyên d phái th hin duçxc nang lirc cUa sinh viên trong vic hInh thành tthng, cách
tng hçip và vn diing 1 thuyt d giâi quyt vn d trong thirc tin cüa các to chirc, doanh
nghip, cci quan t chüc.

Mon h9c: Khóa luOn tt nghip
Ma mon hoc: BLAW4699

SO tin chi: 6

Mon hçc tnróc: Thtrc tp t& nghip
MO tâ torn tat: Khóa luOn tt nghip là mon h9c t chirc vào h9c k' cu6i sau khi
sinh viên dA duc trang bj nhüng kin thüc cci bàn v giáo dic dai cucing và nhUng kin
thirc chuyên sâu v ngành, chuyên ngành và các kin thüc b trq khác.
Sau khi thirc tp tt nghip, nu dü diu kin lam khóa luin tt nghip, sinh viên sê
duqc htrOng dn thirc hin Khóa luOn tt nghiêp trong mt th?ii gian nht dnh. Vic thirc
hin Khóa luOn tt nghip nhm miic dIch giüp sinh viên hInh thành và phát triên tt.r&ng
nghiên ctru, k5' nãng nghién ciru v nhUng v.n d l luOn, quy djnh pháp luOt và thrc tin
dt ra dôi v&i nhng vAn d dO. Nu khOng dü diu kin d lam Khóa luOn t6t nghip hoc
theo nguyen vçng cüa sinh viên, sinh viên duçic dang k hçc các mon tr ch9n tr kin thuxc
ngành tir chon, kin thüc chuyên ngành tr ch9n, kin thirc b trçl tir chn dê darn bâo dü
khi !uçYng t6i thiu 06 tin chi tIch lüy theo quy djnh cüa Truäng.

XIII. Dé cirong chi tit mOn hçc (Phy lyc 3).

III. DANH MUC CAC MON HOC TJ1OG DU'NG - THAY THE (NGANH LUiT KINH TE)
Mon hQc trong chirong trInh Cu

STT

Ten mon hQc

Mon hQc trong chirong trInh mói

Ma mon hQc

S tin chi

Ten mon h9c

Ma mon hoc

S tin chi

1. Danh miic mon h9c tuong throng
1.

Ting Anh can bàn 1

GENGO4O1

4

Ting Anh can bàn 1

GENGO334

3

2.

Ting Anh can bàn 2

GENGO4O2

4

Ting Anh can bàn 2

GENGO335

3

3.

Ting Anh can bàn 3

GENGO4O3

4

Ting Anh can bàn 3

GENGO336

3

4.

Ting Anh can bàn 4

GENGO4O4

4

Ting Anh can bàn 4

GENGO337

3

5.

Ting anh nâng cao 1

GENGO4O5

4

Ting Anh nâng cao 1

GENG 1339

3

6.

Ting anh nâng cao 2

GENGO4O6

4

Ting Anh nãng cao 2

GENGI 340

3

7.

Ting anh nâng cao 3

GENGO3O7

3

Ting Anh nâng cao 3

GENG1341

3

8.

Ting anh nâng cao 4

GENGO3O8

3

Ting Anh nàng cao 4

GENG 1342

3

9.

Tin hoc dai cucmg

COMP14O1

3

COMPO4O1

4

Tin hoc dai ci.rong

COMP 1307

3

10. Logic hc

ACCO12O1

2

Logic hçc

ACC01328

3

11. Tix duy phàn bin

BLAW12O6

2

Ttx duy phàn bin

BLAW13O9

3

SOCI12O1

2

Tâm1hçcdictrong

S0C11317

3

13. Quàn trj hçc

BADM13O1

3

Quàn trj hçc

BADM 1364

3

14. Luât hInh six

BLAW23O5

3

Luât hInh six

BLAW1316

3

15. LuOt t ting hInh sir

BLAW12O4

2

Lust t6 ting hInh sx

BLAW1222

2

12. Tâm1hcdicixcing
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Mon hQc trong chuirng trInh cii
STT

Ten mon h9c

Mon hQc trong chtrong trInh mói

Ma mon hQc

S tin chi

16. Lust hin pháp

BLAW23O1

3

17. Luât hành chInh

BLAW23O2

18. Luât hành chInh

BLAW23O2

19. Luât dan sir 1

Ten mon hoc

Ma mOn hQc

S tin chi

Lust hin pháp

BLAW13 13

3

Lu.t Hành chInh và t ting hành
chinh

BLAW1314

3

3

Luât Hành chInh

BLAW132O

3

BLAW23O4

3

Luât dan su 1

BLAWI3I5

3

20. Luât dan sir 2

BLAW23O6

3

Luât dan sir 2

BLAW1321

3

21. Lut t ting dan sr

BLAW33O2

3

Lu.t t6 ttng dan sir

BLAW1325

3

Pháp 1ut v
thircing nhan

BLAW1323

3

22.

Lut thucrng mi 1 (Pháp 1ut Ve
cac loai hinh thuang nhan)

BLAW13O3

23.

Lust thu'ang mi 2 (Pháp lust ye
hoat d9ng thi.rang mal)

BLAW3 308

3

Pháp luat v hoat dng thuang
mal

BLAW 1326

3

24. Luât d.t dai

BLAW33O4

3

Luât dt dai

BLAW 1324

3

25. Tu pháp quc t

BLAW3 305

3

Tu pháp quc t

I3LAW 1327

3

26. K thut xây dirng van bàn

BLAW22O4

2

K näng soan thão van bàn

I3LAW 1228

2

27. Lust lao dng

BLAW23O3

3

Lu.t lao dng

BLAW1317

3

28. Lust thu (Pháp luat v thug)

BLAW43O8

3

Luât thu

BLAW233O

3

29. Lut thuo'ng mai quéc t

BLAW43O1

3

Lu.t thi.rang rnti quc t

BLAW23 19

3

30. Lut si h€tu tn tue

BLAW43O4

3

Luât sâ hüu tn tue

BLAW2331

3

31. Luât canh tranh

BLAW43O2

3

Luât canh tranh

BLAW2332

3

BLAW42O8

2

K näng soan thão hap dng

BLAW33 11

3

32.

K5 thuat (K nang) dam phán V
soan thao hap dong

các 1oi hinh

22129

STT

Mon h9c trong chu'oiig trinh mói

Mon h9c trong chirong trInh cii

Ma mon hQc

S6 tin chi

Lut kinh doanh bt dng san

BLAW3 310

3

3

Nguyen 1 k toán

ACCO 1325

3

F1NA3319

3

Tài chmnh doanh nghip 1

F1NA1329

3

36. Quãn tn nhan 1irc

BADM23O3

3

Quãn trj nhân 1irc

BADM1366

3

37. Tài chInh quc t

FINA33O1

3

Tài chInh quc t

F1NA2335

3

38. K toán doanh nghip 1

ACCO2402

4

K toán tài chInh 1

ACCO 1326

3

39. Kim toán 1

ACCO3 302

3

Kim toán 1

ACCO3 129

3

40. Thanh toán qu6c th

F1NA3302

3

Thanh toán quc t

F1NA2343

3

Lust thixcing mi 3 (Phá san V giai
quyet tranh chap)

BLAW22O2

2

Phá san vã giãi quyt tranh chp

BLAW22O2

2

Lust tài chInh

BLAW 1205

2

Lut ngân sách nhà rnrOc

BLAW 1205

2

Tri& hçc Mac — Lê nm

P0L1304

3

Kinh t chInh tn Mac — Lê nm

P0L11205

2

ChunghTaxahikhoahçc

P0L11206

2

Ljch sCr Dãng Cong san Vit
Nam

P0L11207

2

Tir ti.róng H ChI Minh

P0L11208

2

Ma mon hçc

S tin chi

33. Lut kinh doanh bt dng san

BLAW32O 1

2

34. Nguyen i k toán

ACCO23OI

35. Tài chInh doanh nghip 1

Ten mon hçc

Ten mon hQc

2. Danh mic mon h9c di ten

2.

3. Danh miic mon hçc thay th
NhUng NLCB CN Mac - Lenin

POLI12O1

NhQng NLCB CN Mac - Lenin
(

P0L12302

3.

Dung 1i CM cüa Dáng CSVN

P0L12301

4.

Tix tu&ng H ChI Minh

P0L12201

2.

2

3

2
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Mon hçc trong chiro'ng trInh cü

STT
5.

Ten mon hQc
Logic h9c

Mon hçc trong chtro'ng trInh mó'i

Ma mon hQc

S tin chi

ACC01201

2

Ten mOn hçc
Tu duy phãn bin

Ma mon hQc
BLAWL3O9

S tin chi
3

IV. HU'ONG DAN TH1C HIN
4.1. TInh lien thông
Chung trInh dào tao trInh d dai hçc dã ch

dn tInh lien thông, dam báo cho ngiii hQc sau khi t& nghip di hçc có

th h9c len trInh d Thc si, Tin si khoa hQc Lut h9c.
4.2. Xây d.ing d cuong chi tiêt các mOn hQC
Trên Co sâ chucrng trInh dào tao, giâng viên biên soan dé ci.rong chi tiêt các mon h9c theo quy djnh cüa B Giáo dc &
Dào tao và cUa nhà truäng vâi mt so dim cn luu >' sau:
— Vic trin khai chi tit các mon hçc phái dam báo tInh logic ccia vic truyn dat vã tip thu kin thcrc, cAn quy djnh
các mon h9c trixOc khi hQc cãc mon k tip trong chircng trInh dào tao;
— V ni dung: Trr phAn kin thrc tr chçn, các mon hQc cOn li bAt buc phâi thijc hin. Ni dung trong d ci.rong là
nhrng ni dung c6t lOi cüa mon hoc;
— PhAn kin thirc tir chQn: Sinh viên 1ira ch9n các mon h9c trên co sâ s tin chi tich lüy quy djnh cho nhóm mon hQc tir
ch9n d darn bâo tIch lily dCt so tin chi. Phân kiôn thirc tir ch9n có th di.rçic thay di, b sung hang nàm d dáp Crng yéu cAu
cp nht và hi nhp;
— V yêu cAu thuc hin s h.rcnig bài tp (nu co) cüa cac mon hQc do giáng viCn quy djnh nhAm giüp sinh viên näm
vfrng kin thirc l thuy&, rèn luyn các k5 näng cAn thi&;
— Tat câ các mon hçc dêu phái có giáo trinh, tp bài giãng, tài lieu tham khão, tài lieu hiràng dan... dA in sn cung cAp
cho sinh viên. Thy theo ni dung các mOn h9c, giãng viên xác djnh phtrnng pháp giãng day cho phü hp.
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4.3. Dinh Iuróng phuong phap diy hQc
Chwng lrinh dircic biên SOIn lheo luràng di ni(i các phucing pháp diy và hc dii h9c: giârn so gi I thuyêt, tang sO
gi? thrc hânh, tang thii gian cho sinh vien tir nghiên cüu, d9c tài lieu, thão luãn, lam các bài tp và tkrc ttp;
Khôi kiên thi'rc cüa chwng trInh phii hçp vài khuôn kh6 ma B Giáo diic vã Dào t10 da quy djnh cho chwrng trInh giáo
duc trinh dO dai hoc 4 nãrn.
4.4. Dnh hiióng dánh giã
- Dánh giá hçc tp thi.r?ing xuyén bang kim Ira l thuy&, thirc hAnh tInh hung, vit tiêu lun hoic vCin d(ip.
To clirc thi k& thüc mOn h9c theo các hInh thüc: tir lun. vn thip. tric nghim khOch quan, vit tiéu lun hoc kt hcip
vii các hinh thrc trén.
- Quy trinh t chrc thi, kim tra, dãnh giá thr(yc thrc hin theo quy ch hin hành cOa nhà trung.
4.5. i)nIi huOng cãch thuc Ii•i'a chQn cãc mon hçc thuOc kiên lhi'rc ngành
Sirih vién Itni chon cac mon hoc thra trên co s s tin chi tIch lüy quy dnh dành cho nhóm mon h9c ttr chn thuc kiên
thi.'rc ngOnh d dam bâo dü khi krçxng ti thiu 02 tin chi tIch my vi 03 mon tir chçn trong cãc mOn hoc niur sau:
- Lut I-Ion nhãn và gia dInh:
- Lut Thi hanh an dan su;
- Pháp luit ye giao djch bio dim.
4.6. Dnh huóng cách thü'c Iza chQn các mOn hQc thuc kiên thirc chuyên nganh
Sinh vién 1ira ch9n các mon hçc dija trên cci sâ s tin chi tich Iüy theo quy dnh dành cho nhóm mon hQc tir ch9n thuôc
kin 1hirc chuyCn ngành d darn bào dñ khôi h.rçng ti thiêu 08 s tin chi tIch my, ch9n mt trong các nhórn t1r chn ben dinii.
Ci th nhu sau:
-

Nhórn 1:
Lwt dAu tu;
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• 1(51 nAng son thão hcip dng;

• Lust Ngân hang;
• Pháp 1ut v chtrng khoán và thj trithng chCrng khoán.
Nhóm 2:
• Lut Kinh doanh bAt dng san;
• Lust thlxGng mi din tCr;
• Lut môi tru&ng;
• Pháp 1ut v luat su vâ k5 ning tr vn pháp 1ut và traith tltng.
Nhóm 3:
• Pháp 1ut cong dng ASEAN;
• Pháp 1ut v xuAt nhp khAu;
• Lut Kinh doanh bão him.
Liru : Sinh viên có th hra chQn các mon h9c tr chçn thuOc các nhóm kin thiic chuyên ngành neu trén vIi diu kiin
dam bão dU khi lucing t6i thiu 08 tin chi tIch lüy.
4. Dnh hiró'ng cãch thIrc Iiia chçn các mon hQc tliuôc kiên thü'c bô tr9
Siiih vien hra chQn các mon hQc di1ra trên ca si s6 tin chi tIch lüy theo quy djnh dành cho nhóm mon hQc tir chQn
thuc kin thüc b trçi d dam bão dü khi lucing t6i thiu 09 s tin chi tich lily. Trong do, kin thrc b trçl bAt buc: 03
tin chi (Ting Anh nâng cao 5) và kin thCrc b trçi tr chQn: 06 tin chi. Ci th các nhOm ki&n thCrc b trçi t%r ch9n nhx sau:
Nhóm kiii thfrc v 1ut:
• Lust ngân sách nhà nuc;
• Lut hçc so sárih;
• Ljch sü nhã nuc Va phãp 1ut;

Nhóni kién thüc ye kinh t:
•

Kinh té xây drng;

•

Thwng mi din tü;

•

Hi nhãp kinh t khu virc Dông Narn A.

Nhóm kin thirc v tài chInh:
•

Tài chInh Ca nhân;

•

Tài chInh doanh nghip 1;

•

Quãn trj tài chInh;

• 'I'ài chInh quôc t;
.(
• fhanh toán quoc te;
• Tin t ngân hang;
•

Thng kê üng dung;

• Thu và hot dông kinh doanh.
Nhóm kin thüc ye ké toan, kiêni toan:
• Nguyen 1y k toán;
• Ké toán tài chInh 1;
• Kiémtoánl.
Nhóm kién thuc v quãn trl kinh doanh:
•

Quãn trj h9c;

•

Quãn tn nhân 1xc;

•

Kinih doanh quôc té;

• Hành vi t chrc;
• Dam phán trong kinh doanh (tiéng Anh);
• Marketing cAn ban;
• Marketing quc t;
• Quán tn chién hrçic;
• Quan h cong ching;
• Giao tiép trong kinh doanh (ting Anh);
• H tMng hoach djnh ngun 1irc doanh nghip.
Nhóni kin thfrc v xã hôi hçc
• Phat trin cong dng:
• Giâi và phát trin;
• Giao tip lien vAn hóa;
• Giao tip lien vAn hóa (Ting Anh).
Nhóm kin thü'c v sinh hQc
• Phat trin san phm Cong ngh sinh hçc;
• Quãn 1 môi tnr?ng;
• Dinhduingngithi.
Liru : Sinh viên có th 1%ra ch9n các mon h9c tr chQn thuc các nhóm kin thrc b tr néu trén vâi diu kin darn
báo dü kh& krqng thi thiu 06 tin chi tIch iüy.
3.8. Tt nghip:
Ngoài mon Thirc tp tót nghip, sinh viên thirc hin Khóa 1un t& nghip hoc h9c các mon h9c tIch lüy thay th Khóa
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1un khi hi dU diu kin tai "Quy c/il dâo 4w dqi hpc hç ch(nh quy theo h thing tin chi" hin hành c1ia Tru?mg Dai hQc
Mi Thành ph6 H Chi Minh vA quy djnh cl'la Khoa, cii th nhi.r sau:
3.8.1. Tt nghip vol Khóa 1un t( nghip:
Sinh viên di.rçic däng k d thirc hin Khóa 1un t& nghip nu dü các diu kiin sau:
- Dim trung binh dat ti1 3.0 tth len cUa các mon hçc ttrclng irng (trr 10 tin chi các mon t6t nghip và áp dung theo
thang dim 4);
- TIch lUy âü s6 tin chi quy djnh trong chuang trInh;
- Dim thirc tp t6t nghip dat ffr 8,0 tr& len (theo thang dim 10) hoc tir 3,5 trâ len (theo thang dim 4) và duçc sr
dng cüa giãng viên huâng dan.
• A P. P A

-

A

3.8.2. Tot nghicp voi cac mon hçc tich luy thay the Khóa 1uin:
Di vâi các mon h9c tIch lUy ct t& nghip, sinh viên có th hQc tIch lily dn d&n ô các hQc kS'. Các mon hc thay th
Khóa lun t6t nghiêp duqc Iira ch9n tir các mon hoc tir chon thuOc kin thirc ngAnh tr ch9n, kin thrc chuyén ngành hr chon.
hoc kin thirc b6 trçi tr ch9n d darn báo di khôi lucrng t6i thiu 06 tin chi tIch lüy theo quy djnh.

sa oO CHUONG TRiNH DAO TAO

TRISONG DAI HOC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA

NGANH

(Ap dyng cho khóa

)
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